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EXTRATO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020. 

 

(MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE) 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2020. 

 

 

   A Prefeitura Municipal de Natividade - To, através da Comissão de Licitação, e 

com observância às disposições do presente Edital e em conformidade com as Leis 

Federais nº. 10.520 de 17/07/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 

e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/2006 e demais normas 

complementares e disposições deste instrumento, torna público que fará realizar 

licitação do tipo menor preço global por lote, na modalidade de Pregão Presencial 

para registro de preço nº 006/2020, objetivando a contratação de empresa(s) para o 

fornecimento de materiais de limpeza e higienização diversos, gêneros alimentícios 

diversos, gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar, materiais de 

expedientes diversos, utensílios diversos e recarga de gás botijão de 13 kg, em 

virtude da demanda existente, destinado a suprir as necessidades junto as nossas 

Secretarias e Fundos Municipais de Natividade - To, em conformidade com as 

quantidades e especificações constantes no Termo de Referência no anexo I do 

presente edital, no qual vai ser realizado no dia 08 de Junho de 2020 às 14h00min, 

na Sede deste Órgão, situado na Rua 07 de Setembro nº 31 - CEP: 77.370-000 - 

Centro - Fone: (63) 3372-1798, na Cidade de Natividade - To, onde se realizará a 

sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.  

 

 

                 A obtenção do presente edital poderá ser obtido com seus anexos no Site 

Oficial do Município: www.natividade.to.gov.br, e na sala da CPL/PMN, bem como 

serão prestadas as informações necessárias pelo Fone: (63) 3372-1798, nos dias úteis 

das 07h00min ás 13h00min. 

 

Natividade - To, 25 de Maio de 2020.  

 

 

 

 

LÍVIO BRITO BRANDÃO 

Pregoeiro Oficial 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2020. 

(MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE) 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2020. 

 
  

 

    O Município de Natividade, Estado do Tocantins, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que fará realizar licitação na modalidade pregão presencial para registro de preço nº 

006/2020, no qual será julgado pelo tipo menor preço global por lote, objetivando a contratação 

de empresa(s) para o fornecimento de materiais de limpeza e higienização diversos, gêneros 

alimentícios diversos, gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar, materiais de 

expedientes diversos, utensílios diversos e recarga de gás botijão de 13 kg, em virtude da demanda 

existente, destinado a suprir as necessidades junto as nossas Secretarias e Fundos Municipais de 

Natividade - To, em conformidade com as quantidades e especificações constantes no Termo de 

Referência no anexo I do presente edital, no qual será processada e julgada em conformidade com 

a Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

posteriores alterações, Lei Complementar 123/2006, e demais normas complementares e 

disposições deste instrumento, o recebimento e abertura dos documentos referentes ao 

credenciamento, os envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação, 

das empresas interessadas ocorrerão no dia 08 de Junho de 2020 às 14h00min, na Sede deste 

Órgão, situado na Rua 07 de Setembro nº 31 - CEP: 77.370-000 - Centro - Fone: (63) 3372-1798 

na Cidade de Natividade - To, onde se realizará a sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro e sua 

equipe de apoio. 

 

I – DO OBJETO.  

  

1.1 - O presente pregão tem por objetivo a contratação de empresa(s) para o fornecimento de 

materiais de limpeza e higienização diversos, gêneros alimentícios diversos, gêneros alimentícios 

para o preparo da merenda escolar, materiais de expedientes diversos, utensílios diversos e recarga 

de gás botijão de 13 kg, em virtude da demanda existente, destinado a suprir as necessidades junto 

as nossas Secretarias e Fundos Municipais de Natividade - To, em conformidade com as 

quantidades e especificações constantes no Termo de Referência no anexo I do presente edital. 

 

1.2 - A Administração Municipal rejeitará no todo ou em parte os produtos que estiverem em 

desacordo com a proposta apresentada pelo licitante vencedor, devendo substituí-los de imediato, 

sem qualquer ônus adicional ao contratante. 

 

II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

2.1 - Poderão participar deste pregão presencial para registro de preço, as empresas interessadas 

que tenha ramo de atividade compatível com o objeto licitado, e que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de classificação das propostas, 

constantes deste Edital e seus Anexos. 

 

2.2. – Não serão consideradas propostas apresentadas via internet ou fac-símile. 

 

2.3 – Poderão participar deste Pregão Presencial, as microempresas e empresas de pequeno porte, 

enquadradas na forma do Art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06.   
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2.4 – Para efeito do item 2.3, deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte 

participarão deste Pregão Presencial sendo observados os Arts. 42, 44 e 45 da Lei Complementar 

nº. 123/06. 

 

2.4.1 – Conforme previsto no art. 4º, inciso VII, da Lei 10.520/02, as Licitantes deverão apresentar 

a declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme 

Anexo IV, deste Edital. A não apresentação da mesma implicará no impedimento de participar da 

presente licitação. 

 

2.4.2 – As microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrarem no disposto na Lei 

Complementar nº. 123/06 ficam obrigadas a apresentar o documento supracitado, todavia, terão 

direito ao prazo previsto no § 1º do art. 43 da lei supracitada para regularização de alguma restrição 

quanto à regularidade fiscal.2.4.3 – De acordo com o art. 3º da Lei Complementar nº. 123/06, os 

Licitantes que desejarem usufruir dos direitos previstos nos artigos 42 ao 44 da mesma Lei 

Complementar, deverão apresentar a declaração conforme o anexo VII, deste Edital.  A não 

apresentação da referida declaração não implicará no impedimento de participação no certame 

licitatório da empresa licitante, todavia, tais empresas perderão os direitos previstos nos artigos 

supracitados, as licitantes interessadas deverão apresentá-la, durante a Sessão Pública, logo após 

o credenciamento, estando a mesma devidamente assinada pelo representante legal da licitante.  

 

2.5 - Não será admitida a participação de empresas: 

a) Que não atenderem às condições deste Edital; 

b) Apresentadas na qualidade de subcontratada; 

c) Que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou 

impedimento de contratar com a Administração Pública; ou que estejam cumprindo sanção 

de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Natividade - To; 

d) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público, 

ainda que tal fato se dê após o início do certame; 

e) Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de órgão 

ou entidade da Administração Pública Municipal; 

f) Pessoas físicas. 

 

III – DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 - Os atos públicos deste Pregão Presencial para Registro de Preços poderão ser presenciados 

por qualquer pessoa, porém, só terão direito a usar a palavra, rubricar documentos, interpor 

recursos e firmar a ata os representantes devidamente credenciados, de acordo com o procedimento 

abaixo: 

 

3.1.1 – O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, por um 

representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 

procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 

entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou documento equivalente 

e apresentar, ainda, comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, 

a procuração (quando for o caso) e as seguintes declarações: Termo de Credenciamento (anexos 

II), Carta de Apresentação da Documentação e Requisitos de Habilitação (anexos IV), Declaração 

de Enquadramento em Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (quando for o caso) (anexos 

VII) e Declaração de Aceitação das Condições do Edital (anexos VIII). 
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3.2. – O credenciamento além das exigências contidas no item 3.1.1, se fará também por meio de 

Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular de Procuração (quando procurador) 

com firma reconhecida em Cartório, com poderes para formular ofertas e lances de preços e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante, acompanhada de cópia 

de um documento oficial com foto (autenticada), cópia do respectivo estatuto; contrato social ou 

documento equivalente do licitante. Em se tratando de sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado da empresa licitante, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto; contrato social 

ou documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos de assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. No caso de Sociedade Anônima, ata da última 

eleição de seus administradores. 

 

3.3 – Após o credenciamento, será declarada, pelo Pregoeiro, a abertura da sessão e não mais serão 

admitidos novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 

 

3.4 – A ausência do credenciamento não será motivo para desclassificação ou inabilitação, neste 

caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço apresentado na 

proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço global por 

lote. 

 

3.5 – O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro desde que devidamente 

credenciado. 

 

3.6 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado. 

 

3.7 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se 

manifestar em nome do representado, vedada a participação de qualquer interessado representando 

mais de um licitante.  

 

3.8 – Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Apoio e juntados ao processo 

licitatório; 

 

3.9 – A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão 

da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 

3.10 – Os documentos de credenciamento serão entregues ao(a) Pregoeiro(a), logo na abertura da 

sessão, no ato de apresentação e identificação do interessado ou seu representante, separados dos 

envelopes da proposta e dos documentos de habilitação. 

 

3.11 - Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados ao(a) Pregoeiro(a) 

separados dos Envelopes da Proposta e dos Documentos de Habilitação, poderão ser apresentados 

em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada 

por cartório competente, ou autenticada por servidor público membro da CPL com antecedência 

mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a abertura dos envelopes, desde que 

sejam apresentados os documentos originais para tal conferencia para confronto ou publicação em 

órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;   

3.12 - Após declarado encerrado o credenciamento não será permitido, sob qualquer argumento, a 

admissão de licitantes retardatários. 
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IV – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

4.1 – A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados 

pessoalmente pelo representante credenciado, no local, dia e hora acima mencionados, em 02 

(dois) envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados no fecho e, de preferência, opacos, 

contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social da 

licitante, os seguintes dizeres:  

 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE – TO. 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTAS DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2020.  

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE – TO. 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

 

4.2 – A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de 

interesse do licitante e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um Pregoeiro e 

de acordo com a Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 

8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/2006, e demais normas 

complementares e disposições deste instrumento e seus Anexos, no local e horário já determinado 

no preâmbulo. 

 

4.3 - No dia, hora e local designados deverão comprovar existências dos necessários poderes para 

formular lances verbais, negociar preços. (art. 4º, VIII, da Lei nº 10.520/02) e para a prática dos 

demais atos do certame, conforme item 3 deste Edital. 

 

V – DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

5.1 - O envelope Nº. 01 deverá ser entregue ao Pregoeiro no momento próprio da sessão pública, 

devendo o envelope estar além do descrito no item 4.1 devidamente fechado e rubricado no fecho. 

 

5.2 - Os preços apresentados deverão estar em conformidade com as especificações contidas no 

anexo I, deste Edital, com descrição detalhada, em conformidade, além de outras informações não 

citadas, e julgadas necessárias, e que leve a presumir sua necessidade, não devendo ser omitidos, 

não sendo aceitas justificativas para a sua não apresentação, seu preço unitário e total por lote, 

independente entre si, como também o valor por lote da proposta. 

 

5.2.1 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de usos corrente, redigida com clareza, sem 

emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datadas, assinada e rubricada 
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em todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, conforme modelo do anexo 

III, devendo conter o seguinte: 

 

a) Número do Pregão Presencial e o nome ou razão social da licitante, número do CNPJ/MF, 

endereço completo, telefone, fax, e endereço eletrônico, este último se houver, para contato; 

b) Descrição do(s) itens (s) cotado(s), em conformidade com as especificações contidas no 

Anexo I; 

c) Os preços cotados deverão ser equivalentes ao praticado no mercado, sendo o preço unitário 

e total do lote cotado, em moeda nacional (R$), devendo conter duas casas decimais após a 

vírgula, no qual deverá ser indicado em algarismos para os preços unitários se em algarismos 

e por extenso para os preços globais do lote, prevalecendo, em caso de divergência entre os 

valores, a indicação por extenso, declarando o proponente de que dele(s)estão inclusos todas 

as despesas que resultem no custo da prestação de produtos, tais como impostos, taxas, 

encargos sociais, transportes, frete, seguros e quaisquer outras despesas, que incidirem nos 

fornecimentos dos produtos.  

d) Identificação clara do item e do lote cotado; 

e) O prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados 

da data de sua entrega;  

 

5.2.2 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 

relação ao prazo e especificações dos produtos, ofertados ou qualquer condição que importe 

modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar 

evidentes erros formais; 

 

5.3 – Não será admitida mais de uma cotação para o mesmo lote, bem como cotação de quantidades 

inferiores às especificadas no lote. 

 

5.4 – A formalização da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e 

regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

e dos documentos apresentados. 

 

5.5 – Caso o prazo de que trata o item 5.2.1 “e”, não esteja expressamente indicado na proposta, o 

mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 

 

VI – DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

6.1 - O pregão realizar-se-á de acordo com as exigências deste edital, Lei Federal nº. 10.520 de 

17/07/2002, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, na Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 

6.2 - No dia, hora e local designados neste edital, os proponentes deverão apresentar o Pregoeiro 

o credenciamento para a prática dos atos do certame, nos termos do Item 3 deste Edital. 
 

6.3 - Aberta a sessão pública do pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento e 

a identificação dos interessados ou seus representantes, serão recebidos pelo Pregoeiro os 

envelopes - proposta de preços. 

6.4 – Verificada a regularidade formal dos envelopes, o Pregoeiro procederá à abertura dos 

envelopes das propostas de preços, que serão rubricadas e analisadas pelos membros da Equipe de 

Apoio e licitantes presentes se interessados. 
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6.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital 

e seus anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pela 

proponente. 

 

6.4.2 – As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente de preços 

por lote. 

 

6.4.3 – Definida a classificação provisória serão dadas a conhecer as licitantes as propostas 

eventualmente desclassificadas, a respectiva fundamentação, os preços oferecidos por lote nas 

propostas apresentadas e a ordem de classificação provisória destas. 

 

6.4.4 – No curso da sessão, o Pregoeiro abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor 

mais baixo e o das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam fazer 

novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. 

 

6.4.5.1 – Não havendo pelo menos 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no 

subitem anterior, serão chamados os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), a 

oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços ofertados.  

 

6.4.6 – O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as 

sucessivas classificações provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de 

preços menores aos já existentes. 

 

6.4.7 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço global por lote, aplicável inclusive em relação ao primeiro lance. 

 

6.4.8 – Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente ofertado, bem como dois lances do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele 

que foi ofertado primeiro. 

 

6.4.9 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 

penalidades constantes deste Edital. 

 

6.5 – Declarada encerrada a etapa competitiva, será anunciada a classificação definitiva das 

propostas exclusivamente pelo critério de menor preço global por lote ofertado. 

 

6.5.1 – Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço do lance alcançado 

com os parâmetros de preços definidos pela Administração. 

 

6.5.2 – A desistência em apresentar lance, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão 

da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, 

para efeito de ordenação de propostas; 

 

6.5.3 – Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta detentora do melhor lance ou valor 

negociado, será assegurada preferência de contratação, respeitado o seguinte: 
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6.5.4 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela detentora do melhor lance ou valor negociado, situação em que 

será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

 

6.5.5 – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

subitem anterior, serão convocados os licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese desta Condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 

6.5.6 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta Condição, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

 

6.5.7 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 

apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a solicitação do Pregoeiro, 

sob pena de preclusão; 

 

6.5.8 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos nesta Condição, o objeto será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

 

6.5.9 – O disposto nesta condição somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 

6.5.10 – O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante 

na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 2.3 e subitens, deste 

Edital. 

 

6.6 – Após este ato, não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, será 

encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas exclusivamente pelo critério de menor preço 

global por lote, será considerada encerrada quando todas as participantes desta etapa declinar da 

formulação de lances; 

 

6.7 – O Pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira 

classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito. 

 

6.8 – Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pela licitante de todas as exigências 

editalícias. Caso contrário o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências constantes deste 

Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor nessa fase. 

 

6.9 - Serão desclassificadas aquelas propostas que: 

6.9.1 - Não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos; 

 

6.9.2 - Forem omissas ou as que apresentem irregularidades, ou falhas capazes de dificultar o 

julgamento; 

6.9.3 - Que contenham preços manifestamente inexequíveis, assim considerados, aqueles que não 

venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação, que comprove que os custos 

dos produtos são coerentes com os de mercado; 
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6.9.4 - Apresentar os preços por lote acima do estimado estipulado no termo de referência (Anexo 

I), ou deixa de apresentar preços em algum do item do lote no qual apresentar proposta; 

 

6.10 – O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de menor 

preço global por lote, no sentido de que seja obtido o melhor preço: 

 

6.10.1 – Se não houver lances verbais e, o menor preço estiver em desacordo com o estimado pela 

Prefeitura para o fornecimento dos produtos; 

 

6.10.2 – Mesmo depois de encerrada a etapa competitiva, ordenação das ofertas e exame, quanto 

ao objeto e valor ofertado, da aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a 

de menor preço global por lote; 

 

6.10.3 – Se não for aceita a proposta escrita de menor preço global por lote; 

 

6.10.4 – Se a licitante detentora do menor preço global por lote desatender às exigências 

Habilitatórias. 

 

6.11 – Na ocorrência das situações previstas nos subitens 6.10.3 e 6.10.4, serão examinadas as 

ofertas seguintes e a sua aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado tal 

proposta, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às 

condições deste Edital; 

 

6.12 – Na hipótese do item anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para 

que seja obtido o melhor preço por lote. 

 

6.13 – Aceita a proposta de menor preço global por lote, será aberto o envelope “Documentação”, 

contendo os documentos de habilitação da licitante que a tiver formulado para a verificação de 

suas condições habilitatórias. 

 

6.14 – Constatado o pleno atendimento das exigências editalícias, o licitante será declarado 

vencedor do objeto definido neste Edital e seus Anexos, encaminhando o processo à autoridade 

competente para adjudicação e homologação do procedimento a seu critério. 

 

6.15 – Em se tratando de Microempresa ou empresa de Pequeno Porte será assegurado o disposto 

de que cuida o artigo 42 e 43 da LC nº 123/2006 (regularização da habilitação tão somente fiscal); 

 

6.16 – No caso de empate entre duas ou mais propostas de preço, será efetuado sorteio em ato 

público, com a participação de todas as licitantes. 

 

6.17 – O Pregoeiro poderá estipular procedimentos, prazos, promover quaisquer diligências 

julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, e demais condições que julgar 

necessárias a fim de por ordem ao certame, devendo as licitantes atender às solicitações no prazo 

por ela estipulado, contado do recebimento da convocação. 

6.18 – As preferências e prazos de que trata o item 6.5.3, instituídos pela LC 123/2006 não se 

aplicarão ao presente pregão se dele participarem apenas microempresas e empresas de pequeno 

porte, indistintamente, também não se aplicarão se na fase de disputa de lances, se a partir dela 

participarem apenas ME’s e EPP’s indistintamente. 
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6.19 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos componentes da equipe de apoio e 

pelos representantes dos proponentes presentes se interessados. 

 

VII- DA HABILITAÇÃO DAS LICITANTES 

 

7.1 – A documentação de Habilitação deverá ser entregue em 01 (uma) via, em envelope 

devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no subitem 4.1 deste 

Edital. 

 

7.2 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do 

envelope contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, 

procedendo a sua habilitação ou inabilitação. 

 

7.3 – A participação no presente procedimento licitatório requer a apresentação de toda a 

documentação comprobatória da necessária qualificação no que se refere a: 

 

7.3.1. Habilitação jurídica que será comprovada mediante a apresentação da seguinte 

documentação: 

 

a) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

 

c) Inscrição do ato constitutivo no órgão competente acompanhada, no caso sociedades 

simples, de prova da diretoria em exercício; 

 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

e) Cédulas de identidade e CPF dos sócios; 

 

f) Somente serão habilitadas na presente licitação, além de toda a documentação exigida, 

as licitantes que apresentarem, no seu objeto social (contrato social de constituição ou em suas 

alterações ou contrato social consolidado em vigor ou registro comercial em vigor para firmas 

individuais), ramo pertinente ao objeto desta licitação. 

 

g) Cópia do Alvará de funcionamento (2020) expedido pela Prefeitura Municipal da 

Jurisdição fiscal do estabelecimento licitante da pessoa jurídica 

 

7.3.2. - A Relativa à Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação de:  
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto 

da presente licitação, expedida via internet ou documento equivalente;  

 

b) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa dos tributos Federais e Dívida Ativa da 

União e quanto às contribuições previdenciárias e às de terceiros, emitida pela Receita Federal do 

Brasil (ou de acordo com a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, vigente a partir do dia 02 de 

Outubro de 2014), expedida via internet ou documento equivalente;  

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, em plena validade, expedida via 

internet ou documento equivalente; 

 

d) - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei: 

- CRF do FGTS, expedida via internet ou documento equivalente 

 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (TST), mediante a 

apresentação de certidão negativa nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, expedida via internet ou 

documento equivalente. 

 

f) Prova de regularidade relativa Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, expedida via internet ou documento 

equivalente, em plena validade.  

 

g) Certidão Simplificada da Junta Comercial do domicilio ou sede da licitante, expedida via 

internet ou documento equivalente.   

 

 h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio 

ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, 

expedida via internet ou documento equivalente;   

 

i) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

 

7.3.3 - Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de 

apresentação da proposta de preço. 

 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e 

apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;  
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c) Das empresas constituídas no ano em exercício independente de sua forma societária e 

regime fiscal, será exigida apenas a apresentação do Balanço de Abertura, dispensando se o 

exigido nos subitens 7.3.3, alínea b deste edital;  
 

7.3.4 – Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei nº 

8.666/93, nos termos do Anexo V (Declaração de Pessoa Jurídica). 
 

7.4 – Os documentos necessários para a habilitação poderão ser apresentados em original, os quais 

farão parte do processo licitatório ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente, ou autenticada por servidor público membro da CPL, com antecedência mínima de 

24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a abertura dos envelopes, desde que sejam 

apresentados os documentos originais para tal conferencia para confronto, ou publicação em órgão 

da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade.  
 

7.5 – Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 

7.6. Se a documentação de habilitação, não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer 

dispositivo deste Edital e seus Anexos, poderá o Pregoeiro considerar o proponente inabilitado. 

 

7.7. Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no presente Edital, deve a 

mesma fazer prova à exigência, dentro do envelope nº 02, através de declaração do órgão 

expedidor. 

 

7.8 – Em se tratando de Microempresa ou empresa de Pequeno Porte será assegurado o disposto 

de que cuida o artigo 42 da LC nº 123/2006 (regularização da habilitação tão somente fiscal e 

trabalhista); 

 

7.9 A(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(es) deverá(ao) apresentar ao Pregoeiro, no  prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento deste pregão, nova proposta escrita 

acompanhada de nova proposta de preços. Em conformidade com o anexo deste Edital e de acordo 

com o correspondente item adjudicado. 

 

7.10 - Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando 

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a proponente inabilitada. 

 

7.11 - Sendo considerada inabilitada a proponente classificada em primeiro lugar, será aberto o 

envelope de documentação de habilitação da proponente classificada em segundo lugar, e assim 

sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de uma empresa classificada, sem prejuízo de nova 

análise e negociação dos preços ofertados. 

 

7.12 - Somente será habilitada na presente licitação, as licitantes, que além de apresentarem toda 

a documentação exigida, apresentarem em seu objeto social (Ato Constitutivo), ramo pertinente 

ao objeto desta licitação. 

7.13 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente 

com nº do CNPJ e endereço respectivo: 
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a) - se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

 

b) - se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

 

c) - se a licitante for a matriz e a empresa fornecedora dos produtos for a filial, os documentos 

deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente. 

 

7.14 - As cópias dos documentos emitidos, através da Internet, não necessitarão estar autenticadas, 

tendo em vista que a validade de tais documentos está condicionada à verificação da autenticidade 

nos respectivos sites: ficando os licitantes advertidos que, no caso de apresentação de documentos 

falsificados, a Administração levará a situação ao conhecimento do Ministério Público, para que 

este órgão tome as providências cabíveis. 

 

VIII – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

8.1 – Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão Presencial para Registro de Preços até 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para recebimento das propostas. 

 

8.1.1 – A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na forma 

e nos prazos previstos na lei 8.666/93, devendo ser enviado pelo E-mail: 

licitacao.natividade19@gmail.com, ou entregue diretamente no Protocolo da Prefeitura Municipal 

de Natividade - To, situada na Rua 07 de Setembro nº 31 - CEP: 77.370-000 - Centro - Fone: (63) 

3372-1798, nesta cidade.  

 

8.1.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

 

8.2 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

8.3 – A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, 

implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 

 

IX – DOS RECURSOS 

 

9.1 – Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório, poderá a licitante, ao final da sessão pública 

manifestar, imediata e motivadamente, intenção de interpor recurso, sendo registrada em Ata a 

síntese das suas razões de recorrer. 

 

9.2 – A manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da sessão deste Pregão 

Presencial, são pressupostos de admissibilidade do mesmo, e sua ausência importará na decadência 

do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

 

9.3 – Caberá a licitante juntar os memoriais relativos aos recursos registrados em Ata no prazo de 

03 (três) dias, contados da lavratura da citada Ata, nos casos de: 

a) Julgamento das Propostas; 

b) Habilitação ou Inabilitação da licitante. 
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9.4 – Cientes as demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de alguma das 

concorrentes, ficam desde logo intimados a apresentarem contra razões também no prazo de 03 

(três) dias uteis contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

9.5 – Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e, 

se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

9.6 – As razões e contra razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, 

no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

 

9.7 – Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

9.8 – Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, 

à consideração da Autoridade Superior, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do 

procedimento. 

 

9.9 – Depois de decididos os recursos, a Autoridade Superior poderá homologar este procedimento 

licitatório e determinar a contratação com as licitantes vencedoras. 

 

9.10 – É vedada a licitante a utilização de recursos ou de impugnações como expediente 

meramente protelatório ou que vise tumultuar o procedimento licitatório. Identificado tal 

comportamento o pregoeiro poderá arquivar sumariamente os expedientes ou, se for o caso, aplicar 

ao autor as sanções cabíveis. 

 

X – DO REGISTRO DE PREÇOS. 

 

10.1 - As obrigações decorrentes deste Pregão Presencial para Registro de Preços, consubstanciar-

se-ão em ata de registro de preço, cuja minuta consta do anexo IX. 

 

10.2 - O prazo para assinatura da ata de registro de preço será de até 03 (Três) dias úteis, contados 

da convocação da adjudicatária no qual será publicada no Diário Oficial da União, Placard Oficial 

da do Fundo Municipal de Educação, Placard Oficial da do Fundo Municipal de Saúde, Placard 

Oficial da do Fundo Municipal de Assistência Social e Placard Oficial da Prefeitura Municipal de 

Natividade - To, ocasião em que, se necessário, deverão ser: 

 

10.2.1 - Atualizadas a certidão de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social 

– CND e o Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de 

Produtos – FGTS e comprovação de que não se encontra com pendências no Cadastro Informativo 

Municipal - CADIM. 

 

10.3 - A Ata de Registro de Preço deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária 

(diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social e, na hipótese 

de nomeação de procurador, também de procuração e cédula de identidade do representante. 

 

10.4 - A critério da administração, prazo para assinatura da ata poderá ser prorrogado uma vez, 

desde que haja tempestiva e formal solicitação da adjudicatária. 
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10.5 - A Ata de Registro de Preço terá validade de 01 (um) ano, contado a partir de sua assinatura, 

de acordo com a lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e demais normas pertinentes.  

 

10.6 - A Administração não estará obrigada a adquirir o serviço objeto deste Pregão Presencial da 

detentora da ata de registro de preços. 

 

10.7 – Para efeitos do Registro de Preços, são adota das as seguintes definições:  

 

10.7.1 - Sistema de Registro de Preços – SRP – conjunto de procedimentos para registro formal 

de preços relativos a aquisição de produtos, para contratações futuras;  

 

10.7.2 - Ata de Registro de Preços – Documento vinculativo, obrigacional, com característica de 

compromisso para futura contratação, onde se registram os quantitativos, preços, detentores da ata, 

órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no 

instrumento convocatório e propostas apresentadas;  

 

10.7.3 - Órgão Gerenciador - Órgão ou Entidade da Administração Pública Municipal responsável 

pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento 

da Ata de Registro de Preços dele decorrente;  

 

10.7.4 - Órgão Participante – Órgão ou Entidade da Administração Pública, que participou da etapa 

preparatória do procedimento licitatório precedente ao Registro de Preços;  

 

10.7.5 - Detentor da Ata – Licitante(s) vencedor(es) do certame na modalidade Concorrência ou 

Pregão, com preços registrados para futuros fornecimentos de produtos.  

 

10.7.6 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preço, não poderá ser superior a 01 (Um) ano, 

computadas neste as eventuais prorrogações, sem prejuízo do disposto na legislação vigente.  

 

10.7.7 - Quando da prorrogação da validade da Ata de Registro, deverão ser observados os 

procedimentos previstos no artigo 57, parágrafo quarto, da Lei 8.666/93, de 21 de Junho de 1993.  

 

10.7.8 - Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as disposições contidas nos 

instrumentos convocatórios e respectivas propostas, obedecendo o disposto no artigo 57, da Lei 

8.666/93, de 21 de Junho de 1993, podendo a formalização se dar na forma do §4º do artigo 62, 

do mesmo diploma.  

 

10.7.9 - O preço registrado e a indicação dos respectivos Detentores da Ata serão divulgados em 

órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro 

de Preços;  

 

10.7.10 - Quando das contratações decorrentes de registro de preços deverá ser respeitada a ordem 

de classificação das empresas constantes da Ata; e  
 

10.7.11 - Ao preço e condições do primeiro colocado poderá ser registrado do licitante seguinte, 

obedecida a ordem de classificação obtida no certame licitatório e o disposto no artigo 64, da Lei 

8.666/93;  
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10.7.12 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, sendo assegurado ao Detentor da Ata a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições.  

 

10.7.13 - Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de 

classificação e a quantidade de Detentores a terem preços registrados, convocará os representantes 

para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, 

terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 

  

10.7.14 - Os preços registrados serão publicados na Imprensa oficial para orientação da 

administração.  

 

10.7.15 - A contratação com os Detentores da Ata será formalizada por intermédio de instrumento 

de ata de contrato ou emissão de nota de empenho de despesa, observado o disposto no §2º do art. 

62 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

10.7.16 - A ata de Registro de Preços, durante a sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 

outro Órgão ou Entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório 

mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada vantagem.  

 

10.7.17 - Os Órgãos e Entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem 

fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 

Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis Detentores da Ata e respectivos preços a 

serem praticados, obedecida a ordem de classificação.  

 

10.7.18 - Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não pelo fornecimento, independente dos quantitativos 

registrados em Ata, desde que este fornecimento, não prejudique as obrigações anteriormente 

assumidas.  

 

10.7.19 - Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o Órgão Gerenciador 

poderá permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não exceda aos quantitativos 

estabelecidos no Decreto Nº 9.488, de 30 de Agosto de 2018, registrados na Ata de Registro de 

Preços.  

 
 XI – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

11.1 – O Município de Natividade - To, pagará os preços estabelecidos na nova proposta ajustada 

de que trata o item 7.9, devendo o Contratado emitir notas fiscais/faturas referente aos 

fornecimentos efetuados. 

 

11.2 – O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) ou de acordo com as disponibilidades do 

município dias corridos após o fornecimento dos produtos, por meio de transferência eletrônica, 

depósito em conta corrente e/ou através de ordem bancária, após a apresentação da respectiva nota 

fiscal/fatura devidamente discriminada, e atestado recebimento do seu objeto pelo setor 

competente. 
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11.3 – Nenhum pagamento será efetuado ao contratado, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá 

ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 

natureza. 

 

11.4 – Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentados juntamente com as 

Faturas e Notas Fiscais as Certidões Negativas de débito CND do INSS, FGTS, devidamente 

atualizadas; 

 

11.5 - O não cumprimento do subitem anterior implicará na sustação do pagamento que só será 

processado após a apresentação das referidas certidões Negativas, não podendo ser considerado 

atraso de pagamento. 

 

XII – DAS OBRIGAÇÕES 

 

12.1. - A Contratada é obrigada a: 

 

a)  A aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no fornecimento dos produtos, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado da ata de registro de preços, conforme preceitua o artigo 65 da lei 

8.666/93; 

a.1) As supressões que excedam esse limite serão objeto de acordo celebrado entre as partes 

contratantes, na forma disposta no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e 

suas posteriores alterações; 

b)  Manter durante toda a execução da ata de registro de preços as informações, sobre os 

endereços e telefones para contato, devidamente atualizadas; 

c)  Dar ciência imediata, que deverá cumprir as posturas do Município, e as disposições legais 

estaduais e federais inerentes; 

d)  Responsabiliza-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da ata de registro de preços contrato; 

e) Prestar os esclarecimentos, que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações 

sobre a entrega dos produtos; 

f) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, 

inclusive frete, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato e eventuais perdas e danos causados por seus agentes; 

g) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

h) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte o fornecimento dos produtos; 

i) Comunicar, por escrito, à contratante, qualquer irregularidade de caráter urgente e prestar 

os esclarecimentos que julgar necessários; 

j) Substituir os produtos sem desconformidade com as normas do Edital especificamente nas 

condições definidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital;  

k) A Prefeitura Municipal de Natividade - To, não aceitará, sob nenhum pretexto, a 

transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, 

técnicos ou quaisquer outros, sendo expressamente vedada a subcontratação. 

 

XIII – ACONTRATANTE, responsabilizar-se-á: 
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a) Fornecer os produtos com qualidade e dentro do prazo estipulado no contrato; 

b) Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra 

durante o fornecimento dos produtos; 

c) Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado; 

d) Receber e conferir os produtos; 

e) Recusar os produtos que não estiver de acordo com as especificações;  

f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada; 

 

XIV – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1 – Se o licitante vencedor não retirar a Nota de Empenho ou não aceitá-la, ou ainda, se recusar 

injustificadamente a assinar o instrumento contratual, a sessão será retomada e as demais licitantes 

chamados na ordem de classificação, sujeitando-se a licitante desistente às seguintes penalidades: 

 

14.1.1 – Suspensão temporária do direito de participar de licitações, e impedimento de contratar 

com o Município de Natividade - To, por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 

 

14.1.2 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

14.2 – No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão 

Presencial para Registro de Preços, o Município de Natividade - To, poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:  

 

14.2.1 – Advertência. 

 

14.2.2 – Multa de 0,3% (três décimos por cento) até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total da nota de empenho, por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o 

proposto e o estabelecido neste edital, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a 

partir da comunicação oficial. 

 

14.2.3 – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de 

inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

à partir da comunicação oficial. 

 

14.2.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 

a licitante ressarcir o Município de Natividade – To, pelos prejuízos resultantes e, depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

14.3 – A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 

ou cometer fraude fiscal, garantidos o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido 

de licitar a contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 
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14.4 – As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos 

devidos pela Prefeitura Municipal de Natividade - To, ou cobradas diretamente da empresa, 

amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções 

previstas neste tópico. 

 

14.5 – A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa 

por parte do adjudicatário, na forma da lei. 

 

XV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

15.1 – A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das rubricas orçamentárias em vigor 

no ano vigente conforme e quadro abaixo: 

 

DOTAÇÃO 

ORÇAMENTARIA 

ELEMENTO 

DE 

DESPESA 

NOMENCLATURA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA  

04.122.0052.2.007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.90.30.00.00 

Manutenção do Gabinete do Prefeito 

04.122.0052.2.012 Manut. das Atividades Administrativas em Geral 

 

23.695.0705.2.035  

Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo 

 

15.451.1007.2.053  

 Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços 

Urbanos 

10.301.0247.2.086 Ações de Atenção Básica de Saúde – PAB FIXO 

10.304.0246.2.093 Vigilância Sanitária VGS  

10.301.1004.2.092 Manutenção Gestão do Âmbito Municipal – FUS 

10.302.0210.2.080 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

12.361.0403.2.043 Manutenção do Fundo Municipal de Educação - 

FMEX 

12.361.0602.2.087 Ensino Fundamental - Fundeb 40% 

 

12.122.0601.2.018 

Apoio Aos Serviços Administrativos Geral Da 

Educação 

12.306.0602.2.019 Fornecimento de Alimentação Escolar 

12.361.0602.2.021 Manutenção do Ensino Fundamental 

08.244.0125.2.071 Manut. do Fundo Mul. de Assistência Social 

 

08.244.0125.2.068 

Promoção dos Serviços de Proteção Social Básica - 

PAIF 

08.244.0125.2.069 Promoção do IGD-SUAS 

08.244.0125.2.072 Gestão do Cadunico e Bolsa Família (IGD-PBF) 

 

18.122.0207.2.110 

Manutenção das atividades do fundo municipal de 

meio ambiente 

18.541.0206.2.041 Limpeza e varrição de vias e logradouros públicos 

  

XVI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

16.1 – O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta dos licitantes vencedores, farão 

parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 
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16.1.1 – Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação relativos ao presente processo licitatório. 

 

16.1.2 – Ficamos licitantes cientes, de que a apresentação da proposta implica na aceitação de 

todas as condições deste Edital e seus anexos. 

 

16.1.3 – Os licitantes devem ter pleno conhecimento de todas as disposições constantes do edital, 

não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua 

proposta ou do perfeito cumprimento do fornecimento dos produtos. 

 

16.1.4 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

 

16.2 – É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, no 

interesse público, sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados na 

documentação e proposta, desde que não contrarie a legislação vigente e não comprometa a lisura 

da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo. 

 

16.3 – Fica assegurada ao Município de Natividade - To, o direito de no interesse da 

Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, 

dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

 

16.4 – Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado, para, no prazo 

estipulado na ordem de fornecimento para a entrega dos produtos de acordo com a proposta 

vencedora. 

 

16.5 – Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

16.6 – Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

16.7 – O licitante que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

16.8 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário. 

 

16.9 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 

Município de Natividade - To. 

16.10 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão Presencial para Registro de Preços. 
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16.11 – A simples irregularidade formal isenta de má fé, que não afete o conteúdo da proposta ou 

a idoneidade do licitante não será causa para desclassificação. 

 

16.12 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

 

16.13 – O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, se proferido no 

dia da abertura, ou mediante publicação no site oficial do Município: www.natividade.to.gov.br, 

Placard Oficial do Fundo Municipal de Educação, Placard Oficial do Fundo Municipal de Saúde, 

Placard Oficial do Fundo Municipal de Assistência Social e Placard Oficial da Prefeitura do 

Município de Natividade - To, se proferido em outro dia. 

 

16.14 - Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes 

desclassificadas poderão ser devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se houver, 

no momento oportuno, manifestação de interesse de interpor recurso ou tratando-se de 

desclassificação parcial, hipóteses em que ficarão retidas até posterior deliberação, os envelopes 

das licitantes classificadas não declaradas vencedoras do certame permanecerão sob custódia, até 

a efetiva formalização da contratação da proponente adjudicatária. 

 

16.15 – Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes das Leis Federais nº. 

10.520 de 17/07/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores 

alterações, Lei Complementar 123/2006 e demais normas complementares e disposições deste 

instrumento. 

 

XVII – DA VINCULAÇÃO DO(S) CONTRATO(S) AO EDITAL 

 

17.1 – O licitante vencedor se obriga a cumprir todas as determinações e exigências contidas no 

edital do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 006/2020 e seus anexos, que fica fazendo 

parte integrante e inseparável da ata de registro de preços, sob pena de dar causa à rescisão e 

responder pelas multas e sanções previstas. 

 

XVIII – DO CADERNO DE LICITAÇÃO 

 

18.1 – O Caderno de Licitação composto de Edital e seus anexos poderão ser consultados e 

adquiridos gratuitamente, no Prédio da Prefeitura Municipal de Natividade – To, de 2ª a 6ª feira 

das 07h00min ás 13h00min, situado na Rua 07 de Setembro nº 31 - CEP: 77.370-000 - Centro - 

Fone: (63) 3372-1798 – Natividade - To, até o último dia útil imediatamente anterior àquele 

marcado para a abertura do certame. 

 

18. 2 – Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 

07h00min ás 13h00min, situado na Rua 07 de Setembro nº 31 - CEP: 77.370-000 - Centro -Fone: 

(63) 3372-1798 – Natividade - To, onde poderão ser consultados.  

 

18.3 – As informações administrativas e técnicas relativas a presente licitação poderá ser obtida 

junto a Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado no preâmbulo do presente edital, 

fone/fax: (63) 3372-1798 das 07h00min ás 13h00min, até o último dia útil imediatamente anterior 

àquele marcado para a abertura do certame. 
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18.4 – As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 

informal. 

 

18.5 – Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Natividade, Estado do Tocantins, para 

dirimir qualquer dúvida ou litígio decorrente deste edital, com renúncia expressa a qualquer outro 

por mais privilegiado que seja. 

 

18.6 – E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, expede-se o presente edital, que será 

publicado no Site Oficial do Município: www.natividade.to.gov.br, Diário Oficial da União e 

afixado no Placard Oficial da do Fundo Municipal de Educação, Placard Oficial da do Fundo 

Municipal de Saúde, Placard Oficial da do Fundo Municipal de Assistência Social e Placard 

Oficial da Prefeitura Municipal de Natividade - To. 

 

18.7 – São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Termo de Credenciamento; 

ANEXO III – Carta Proposta;  

ANEXO IV – Carta de Apresentação da Documentação e Requisitos de Habilitação; 

ANEXO V – Declaração de Pessoa Jurídica; 

ANEXO VI – Declaração de Capacidade Técnica; 

ANEXO VII – Declaração Enquadramento em Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

(quando for o caso); 

ANEXO VIII –Declaração de Aceitação das Condições do Edital; 

ANEXO IX – Minuta de Contrato; 

ANEXO X - Ata de Registro de Preços; 

ANEXO XI - Declaração Que Não Ocupa Cargo Público. 

 

Natividade - To, 25 de Maio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

LÍVIO BRITO BRANDÃO 

Pregoeiro Oficial 
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ANEXO – I 

TERMO DE REFERÊNCIA  

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020.   

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2020. 

 

1. INTRODUÇÃO: 

1.1 - Em cumprimento ao Artigo 7º c/c Artigo 6º, IX da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94, 

ao disposto no Artigo 3º, incisos I, II e III da Lei 10.520/2002 elaboramos o presente termo de 

referência, no qual contém todas as informações necessárias para que através de licitação, seja 

efetuado a contratação de empresa(s) para o fornecimento de materiais de limpeza e higienização 

diversos, gêneros alimentícios diversos, gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar, 

materiais de expedientes diversos, utensílios diversos e recarga de gás botijão de 13 kg, em virtude 

da demanda existente, destinado a suprir as necessidades junto as nossas Secretarias e Fundos 

Municipais de Natividade - To. 

 

2.  OBJETO:  

2.1 - Contratação de empresa(s) para o fornecimento de materiais de limpeza e higienização 

diversos, gêneros alimentícios diversos, gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar, 

materiais de expedientes diversos, utensílios diversos e recarga de gás botijão de 13 kg, destinado 

a suprir as necessidades junto as nossas Secretárias e Fundos Municipais de Natividade - To, em 

virtude da demanda existente.  

 

3. JUSTIFICATIVA / FINALIDADE E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E 

JULGAMENTO:  

3.1 - Esta aquisição se faz necessária destinado a suprir as necessidades junto as nossas Secretárias 

e Fundos Municipais de Natividade - To, no qual serão comprados de acordo com a necessidade 

e/ou conforme disponibilidade de recursos orçamentários em proveito dos Órgãos da 

administração, no qual será responsável pelo planejamento desta aquisição, bem como da previsão 

dos meios a serem utilizados, necessita dos itens para pronta aplicação e para atender as demandas 

já existentes, e para suprir as necessidade de resuprimento dos estoques do Almoxarifado para 

atender as demandas de consumo diário.    

 

3.2 - O presente certame será julgado pelo menor preço global por lote. 

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR DE REFERENCIA: 

4.1 - As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta de recursos do orçamento 

da Prefeitura Municipal de Natividade - To, do ano em vigência: 

 

DOTAÇÃO 

ORÇAMENTARIA 

ELEMENTO 

DE 

DESPESA 

NOMENCLATURA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA  

04.122.0052.2.007  

 

 

 

 

 

Manutenção do Gabinete do Prefeito 

04.122.0052.2.012 Manut. das Atividades Administrativas em Geral 

 

23.695.0705.2.035  

Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo 

 

15.451.1007.2.053  

 Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços 

Urbanos 
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10.301.0247.2.086  

 

 

 

 

3.3.90.30.00.00 

Ações de Atenção Básica de Saúde – PAB FIXO 

10.304.0246.2.093 Vigilância Sanitária VGS  

10.301.1004.2.092 Manutenção Gestão do Âmbito Municipal – FUS 

10.302.0210.2.080 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

12.361.0403.2.043 Manutenção do Fundo Municipal de Educação - 

FMEX 

12.361.0602.2.087 Ensino Fundamental - Fundeb 40% 

 

12.122.0601.2.018 

Apoio Aos Serviços Administrativos Geral Da 

Educação 

12.306.0602.2.019 Fornecimento de Alimentação Escolar 

12.361.0602.2.021 Manutenção do Ensino Fundamental 

08.244.0125.2.071 Manut. do Fundo Mul. de Assistência Social 

 

08.244.0125.2.068 

Promoção dos Serviços de Proteção Social Básica - 

PAIF 

08.244.0125.2.069 Promoção do IGD-SUAS 

08.244.0125.2.072 Gestão do Cadunico e Bolsa Família (IGD-PBF) 

 

18.122.0207.2.110 

Manutenção das atividades do fundo municipal de 

meio ambiente 

18.541.0206.2.041 Limpeza e varrição de vias e logradouros públicos 

  

5. DA RELAÇÃO DOS LOTES, DOS PRODUTOS E PREÇOS DE REFERÊNCIA.  

 

LOTE I 

(PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETÁRIAS DIVERSAS) 

GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS 

Item 

Descriminação dos produtos 

Unid. Quant. Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

01 

Açúcar 2Kg. Açúcar cristalizado, na cor branca, 

sacarose de cana de açúcar, embalagem de 2 Kg, em 

polietileno, contendo data de fabricação e prazo de 

validade. 

Unid. 50 6,25 312,50 

02 

Água Mineral sem gás 500 ml natural, 

acondicionada em embalagem descartável 500 ml. o 

produto deverá ter registro no ministério da Saúde e 

atender a portaria 451/97 e a resolução 12/78 da 

comissão nacional de normas e padrões para 

alimentos - CNNPA. 

Unid.  100 2,25 225,00 

03 

Água Mineral sem gás 1,5 lts natural, acondicionada 

em embalagem descartável 1,5 ls, o produto deverá 

ter registro no ministério da Saúde e atender a 

portaria 451/97 e a resolução 12/78 da comissão 

nacional de normas e padrões para alimentos - 

CNNPA. 

Unid.  100 4,25 425,00 

04 

Biscoito salgado, tipo água e sal embalagem om 800 

gr, composição básica: farinha de trigo, gordura 

vegetal hidrogenada, água, sal e demais substâncias 

permitidas. Acondicionada em pacotes de 

Unid. 40 8,50 340,00 
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polipropileno, atóxico hermeticamente vedados 

com no mínimo 800g. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante.  

05 

Café moído de 250 gr, torrado e moído, procedente 

de grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, 

acondicionado em pacote aluminizado alto vácuo, 

íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. 

A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, número do lote data 

de fabricação, quantidade do produto, selo de pureza 

ABIC. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 60 dias a partir da data de entrega. 

Embalagem 250 gr. 

Unid. 180 6,25 1.125,00 

06 

Leite Integral UHT Homogeneizado e embalado em 

caixa de 01 (UM) litro multilaminada, cartonada, 

asséptica, impermeável ao ar, luz e 

microorganismos, tipo Tetra Pack 

Lts 40 5,50 220,00 

07 

Refrigerante 2L, sabor Cola. Refrigerante composto 

de extrato de cola. Composto água gaseificada, 

sacarina, sendo permitido extratos vegetais, cafeína, 

corante, caramelo, isento de corantes artificiais, 

livre de sujidades, parasitas, larvas, acondicionado 

em PET com tampa de rosca, deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data 

de entrega.   

Unid. 40 8,75 350,00 

08 

Refrigerante 2L, sabor Guaraná. Refrigerante 

composto de extrato de guaraná. Composto de 

semente de guaraná, água gaseificada, açúcar, sendo 

permitido 0,02 g a 0,2 g de extrato de semente de 

guaraná, aroma natural de guaraná, isento de 

corantes artificiais, livre de sujidades, parasitas e 

larvas, acondicionado em garrafas “pet” com tampa 

de rosca, contendo 2 litros cada, deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses e a partir da data 

de entrega.  

Unid. 40 8,25 330,00 

09 
Rosquinhas de coco crocantes e sem leite ou traços 

de leite em sua formulação embalagem com 800 gr 
Unid. 40 9,00 360,00 

Valor Global .........................R$: 

 

 3.687,50  
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LOTE II 

(PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETÁRIAS DIVERSAS) 

MATÉRIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS  

Item 

Descriminação dos produtos 

Unid. Quant. Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

Água sanitária 1L, alvejante, desinfetante, 

bactericida com teor de cloro ativo mínimo 2% a 

2,5% embalagem resistente, frasco com 1.000 ml 

com registro no Ministério da Saúde portaria nº 89 

de 25/08/94. Caixa com 12 unidade de 1L cada.  

Cx 10 40,67 406,67 

02 

Álcool 1L 70%. Álcool refinado e hidratado 

industrial – teor alcoólico e recipiente plástico em 

embalagem de 1000 ml, para uso geral. Caixa com 

12 unidades de 1L cada. 

 

Cx 
05 112,67 563,33 

03 
Aromatizante spray 380ml, com aroma de lavanda. 

Caixa com 12 unidades. 

Cx 
03 121,00 363,00 

04 

Avental impermeável, para serviços gerais, feito 

com material impermeável (emborrachado), 

medindo aproximadamente 85 x 65 cm. 

Unid. 

05 18,80 94,00 

05 
Bacia plástica, 5L, confeccionada em material 

plástico, com capacidade para 5 litros. 
Unid. 03 10,30 30,90 

06 

Bacia plástica, 15L, confeccionada em material 

plástico, com capacidade para 15 litros, alta 

densidade (pead) e resistência a impacto, paredes, 

fUnid.o e encaixe da alça reforçados, com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. 

 

 

Unid. 05 17,30 86,50 

07 

Bacia plástica, 20L, confeccionada em material 

plástico, com capacidade para 20 litros, alta 

densidade (pead) e resistência a impacto, paredes, 

fUnid.o e encaixe da alça reforçados, com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. 

Unid. 

05 21,30 106,50 

08 
Bota de borracha, cano longo para limpeza, na cor 

branca, cano longo, numeração: 36 a 40 Par. 
Par 05 53,97 269,83 

09 
Caixa de isopor, com tampa e capacidade para 60 

litros 

Unid. 
05 100,67 503,33 

10 
Caixa de isopor, com tampa e capacidade para 100 

litros 

Unid. 
05 154,33 771,67 

11 

Cera líquida incolor, 750ml, auto brilho com cera de 

carnaúba, parafina resina alcalina solúvel, de 

polimento, conservante, perfumada, com validade 

de 2 anos, com registro no Ministério da Saúde, 

químico responsável, data de fabricação 

composição e informações do fabricante e da 

validade estampada na embalagem. Caica com 12 

unidades de 750ml cada.  

Cx 05 67,30 336,50 

12 
Cesto para lixo 100L, com tampa, confeccionado em 

plástico, com tampa, formato cilíndrico, funid. o 

Unid. 
05 111,50 1.672,50 
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plano, com identificação do produto e marca do 

fabricante, capacidade para 100 litros 

13 Coador para café, com capacidade para 500ml. Unid. 15 5,00 49,97 

14 Colheres descartáveis. Pacote com 50 unidades. Pct 20 5,00 400,00 

15 

Copo descartável 200ml. Copo descartável, para 

líquidos, com capacidade de 200 ml, com corpo 

frisado e rebordamento anticortante, fabricado em 

poliestireno atóxico, na cor branco, em 

conformidade com a norma ABNT NBR-14865/02. 

Embalagem: caixa de papelão, onde os copos são 

acondicionados em sacos plásticos com 100 

unidades cada, contendo nome do fabricante e 

quantidade. Caixa contendo 30 pacotes de 100 

unidades cada pacote. 

Cx 10 78,30 3.915,00 

16 

Desinfetante 2L, aroma eucalipto. Desinfetante, 

aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e 

germicida. Composição aromática: eucalipto. 

Frasco de 2 litros. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e número de 

registro no Ministério da Saúde. Similar a Pinho Sol 

ou Veja. Galão de 2 Litros cada. 

Unid. 80 11,13 556,67 

17 
Desinfetante pedra sanitária 25g, com aroma de 

lavanda. Caixa com 12 pedras sanitárias cada. 

Unid. 
50 36,30 363,00 

18 

Detergente de limpeza pesada, 1L. Detergente 

alcalino para limpeza pesada, destinado a remover 

todos os tipos de sujidades como óleos, graxas, 

gordura e qualquer tipo de sujidade. Frasco de 1L. 

 

Unid. 
50 9,40 94,00 

19 

Detergente líquido neutro 500 ml, líquido, 

biodegradável em recipiente plástico de 500 ml, 

com bico dosador. Caixa com 24 unidades de 500ml 

cada.  

Cx 10 48,00 480,00 

20 

Escova para limpeza base em plástico com cerdas 

em nylon, dimensões mínimas 13cm x 6cm, com 

dados de identificação do produto e marca do 

fabricante. 

Unid. 

10 4,57 45,67 

21 

Escova para vaso sanitário, com cerdasd de nylon. 

Escova para lavagem em vaso sanitário, com cerdas 

de nylon, estrutura de plástico,com cabo, formado 

ovalado ou retangular, medindo aproximadamente 

6,5 x 13,5 cm. 

Unid. 

20 10,10 202,00 

22 
Esponja dupla face. Pacote com 10 esponjas em 

embalagens individuais. 
Pct 15 17,13 257,00 

23 Flanela para limpeza 48 cm x 60 cm – cor amarela. Unid. 30 4,03 121,00 

24 

Guardanapo23x23cm, de papel, descártavel, 

medindo aproximadamente 23 X 23cm, extra-

branco, 100% fibras naturais, pacote com 50 folhas 

cada. 

Unid 50 2,47 123,33 
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25 
Isqueiro de bolso, a gás, não recarregável. Similar a 

Isqueiro Bic Max. 
Unid. 10 7,07 70,67 

26 

Lã de aço 14X1. Composição: Aço carbono. Pacote 

com 60g, com 8 unidades, pacotes de 8 unidades 

cada. 

Pct 10 18,00 180,00 

27 

Luva emborrachada, tamanho M. Luva de segurança 

e proteção, para limpeza em látex natural, 

revestimento interno aveludado, palma 

antiderrapante e reforçada, tamanho grande, 

embalagem integra conforme praxes do fabricante, 

contendo dados de identificação, procedência, data 

de fabricação e validade e certificação de órgão 

competente. Unidade de fornecimento: par.. 

Pares 20 7,00 140,00 

28 
Mangueira 50 mt, em material plástico, para água, 

trançada, com 20 metros e esguicho na ponta. 
Unid. 05 83,80 419,00 

29 

Pá para lixo com cabo de 50cm, com aparador em 

metal medindo aproximadamente 20 x 5cm, cabo 

em madeira medindo aproximadamente 50 cm. 

Unid. 

10 23,63 236,33 

30 

Pano de chão. Confeccionado em tecido de algodão 

cru, tipo sacaria branca de açúcar, lavado e alvejado, 

isento de rasgos ou outros defeitos que possam 

prejudicar sua utilização. Deverá seguir o modelo de 

sacaria, isto é, costurado internamente (no avesso) 

no comprimento e em apenas uma das larguras de 

forma a manter o formato de um saco.   Com 

Urdidura mínima de 10 fios/cm, trama mínima de 9 

fios/cm, 100% algodão isento de fiapos soltos.  

Unid. 

20 5,90 118,00 

31 
Papel Higiênico sem perfume, folhas duplas com 60 

mts x 10 cm, pacotes com 16 unid. 
Pct 50 41,97 2.098,33 

32 

Sabão em barra 200g, comum neutro, glicerinado, 

barra de 200g, acondicionado em embalagem 

plástica com 5 unidades.  

 

Pct 10 7,60 76,00 

33 

Sabão em pó biodegradável, para limpeza em geral, 

embalagem: caixa de 1000g. Composição: 

tensoativo, aniônico, alcalinizante, carga, 

coadjuvante, branqueador óptico, corante, enzimas, 

agente anti-redepositante, agente amaciante, 

perfume e água. Componente ativo: linear benzeno, 

sulfato de sódio. Pacote com 1Kg cada. 

Unid. 50 9,66 483,17 

34 
Sabonete 90g. Sabonete aromatizante, em barra de 

90g e com agente hidrante para a pele. 
Unid. 20 3,13 62,67 

35 

Saco plástico lixo, 100 litros, 6 micras, cor preta, 

largura 75, altura 105, de polipropileno. Aplicação: 

uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá 

estar em conformidade com as normas da ABNT 

NBR 9190/9191/13055/13056.  

Pct 07 63,63 445,43 

36 
Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, 

largura 50, altura 53, de polipropileno. Aplicação: 
Pct 10 28,80 288,00 
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uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá 

estar em conformidade com as normas da ABNT 

NBR 9190/9191/13055/13056.  

37 

Vassoura de pelo v9 60cm, com cabo de madeira 

encapado com plástico e comprimento de 60 cm. 

Fornecer montada. 

Unid. 15 14,97 224,50 

38 Vassoura limpa teto, com cabo de 2,40m Unid. 05 28,33 141,67 

Valor Global .........R$: 
16.796,13  

 

 

 

LOTE III 

(PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETÁRIAS DIVERSAS) 

MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS  

Itens Descriminação dos Produtos Quant Unid. 
 Valor 

Unit. 
Valor Total  

01 Alfinete cabeça colorida (cx com 50 und.) 03 Cx 7,10 21,30 

02 Almofada para carimbo, nº 3, tinta permanente (azul) 05 Unid. 7,50 37,50 

03 Barbante 100% algodão, cor crú n° 06. 1kg 04 Rol 24,95 99,80 

04 Bastão de cola quente grossa 10 Kg 48,50 485,00 

05 
Bloco de anotação tipo post it 76x102 na cor verde 

neon, amarelo, rosa e roxo 
50 Unid. 9,50 475,00 

06 
Bloco de anotações tipo post it (anote e cole pct. com 

04 blocos) tam. Aprox. 38x51 mm 
50 Unid. 9,70 485,00 

07 
Borracha branca, macia, especial para apagar escrita 

a lápis Nº 40, 2x3 cm (cx com 40 und). 1ª qualidade 
05 Cx 18,00 90,00 

08 Cadeado grande n° 45 05 Unid. 67,00 335,00 

09 Cadeado médio n° 35 05 Unid. 55,00 275,00 

10 Cadeado pequeno n° 20 05 Unid. 45,00 225,00 

11 
Caderno de protocolo capa dura laminada plastificada 

100 fls. 
20 Unid. 20,75 415,00 

12 

Caixa para arquivo morto de documento em 

polipropileno, nas cores verde, azul, amarelo, 

vermelho 

50 Unid. 7,95 397,25 

13 
Calculadora eletrônica c/ 10 dígitos à bateria. Com 

garantia 
15 Unid. 36,50 547,50 

14 

Caneta Esferográfica, material plástico cristal, ponta 

de latão, esfera de tungstênio, tipo escrita, média, cor 

da tinta azul, corpo sextavado, tampa ventilada 1ª 

linha, traço uniforme, sem borrões ou falhas, cx 50/1 

15 Cx 59,15 887,25 

15 

Caneta marca texto fluorescente, a base de água, não 

tóxico secagem rápida com ponta chanfrada nas cores 

amarela, laranja e verde (cx com 12 und) 

05 Cx 36,50 182,50 

16 Cartolina cores variadas, gramatura 0,180g 40 Unid. 1,00 40,00 

17 Clipes em aço niquelado n° 1, cx com 0,500 gr 05 Cx 15,85 79,25 

18 Clipes em aço niquelado n° 2, cx com 0,500 gr 05 Cx 15,85 79,25 

19 Clipes em aço niquelado n° 2/0, cx com 0,500 gr 05 Cx 15,85 79,25 
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20 Clipes em aço niquelado n° 3, cx com 0,500 gr  05 Cx 15,85 79,25 

21 Clipes em aço niquelado n° 3/0, cx com 0,500 gr 05 Cx 15,85 79,25 

22 Clipes em aço niquelado n° 4/0, cx com 0,500 gr 05 Cx 15,85 79,25 

23 Clipes em aço niquelado n° 6/0, cx com 0,500 gr 05 Cx 15,85 79,25 

24 Clipes em aço niquelado n° 8/0, cx com 0,500 gr 05 Cx 15,85 79,25 

25 Cola branca, não tóxica, base em pva, 0,90 gr 15 Unid. 2,73 40,88 

26 Cola para isopor 0,80g 10 Unid. 5,05 50,50 

27 
Corretivo líquido, à base de água secagem rápida não 

toxico 18ml (caixa 12x1) alta densidade, 1ª qualidade 
02 Cx 41,50 83,00 

28 
Elástico amarelo n° 18, pct. com 0,100g (para 

dinheiro) 
20 Pct 6,75 135,00 

29 Envelope Ofício 11,4x 22,9 cm  300 Unid. 0,30 90,00 

30 Envelope saco branco 22x32 300 Unid. 0,48 142,50 

31 Envelope saco branco 31x41/ 300 Unid. 0,65 195,00 

32 
Estilete em plástico, lâmina larga em aço inox, 18 

mm, c/ trava, (cx c/ 12 und) 
03 Cx 37,50 112,50 

33 Etiqueta 101,6x6x84,7 c/ 100fls 80 Cx 94,45 7.556,00 

34 
Extrator de grampos em metal com tratamento anti-

corrosivo, med. Aprox. 15 cm 
10 Unid. 3,60 36,00 

35 Fita crepe 18x30mt 10 Unid. 6,45 64,50 

36 
Fita para empacotamento adesiva transparente 45 mm 

x 50mt. 1ª qualidade 
50 Unid. 5,00 249,75 

37 

Grampeador, p/ papeis tam. grande, de mesa, semi-

industrial, cap. 200 fls, de boa qualidade. Com 

garantia do produto 

03 Unid. 249,00 747,00 

38 
Grampeador, p/ papéis, cap. 30 fls, p/ grampos 24/6 e 

26/6, de boa qualidade. Com garantia do produto 
10 Unid. 62,00 620,00 

39 
Grampo p/ grampeador 26/6 mm, cx. c/ 5.000 unid, 

galvanizado 
15 Unid. 7,95 119,25 

40 
Grampo trilho de plástico estendido pasta suspensa 

(pct. (50x1) 
10 Pct 20,00 200,00 

41 
Lápis preto nº 2, de madeira, de boa qualidade, com 

144x1 
03 Cx 70,50 211,50 

42 Livro ata capa dura plastificada, 100 fls/ S 02 Unid. 13,20 26,40 

43 Livro de ponto grande com 100 fls 05 Unid. 24,15 120,75 

44 Papel A-4, celulose cx c/ 10x1x500 Branco 50 Cx 270,00 13.500,00 

45 Pasta A/Z larga plastificada 200 Unid. 15,40 3.080,00 

46 
Pasta suspensa marmorizada plastificada completa (c/ 

etiqueta e grampo), cor verde 
150 Unid. 4,40 659,25 

47 Pen drive 08 GB 15 Unid. 42,40 636,00 

48 

Perfurador p/ papéis de mesa, 2 furos de 7 mm de 

diâmetro, cap. 35 fls., em aço de alta qualidade, guia 

ajustável p/ posicionamento do papel, reservatório c/ 

bandeja removível, cor chumbo 

05 Unid.   53,50 267,50 

49 Pincel atômico, na cor azul, ponta grossa (cx. c/ 12x1) 02 Cx 52,50 105,00 

50 Pistola de cola quente grande 40 w 02 Unid. 37,50 75,00 

51 Placa de isopor 30 mm 05 Unid. 14,95 74,75 
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52 
Prancheta em acrílico, tamanho ofício, med. 

35cmx23, 5cm 
10 Unid. 15,10 151,00 

53 
Régua plástica incolor, graduada em cm e subdividida 

em mm, tamanho 30 cm 
20 Unid. 1,45 29,00 

54 
Tesoura multiuso Office 19 cm, em aço, cabo 

anatômico em polipropileno 
05 Unid. 10,70 53,50 

55 
TNT/ nas cores vermelho, amarelo, azul e verde (rolo 

c/ 1 40X50 metros) 
05 Rol 137,50 687,50 

56 

Umedecedor de dedos, composto por creme com 

propriedades anti-séptica e anti-alérgica, com aprox. 

12 g 

30 Unid. 5,45 163,50 

Valor Global ............. R$: 35.914,63 

 

LOTE IV 

(FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS  

(MERENDA ESCOLAR) 

Item 

Descriminação dos produtos 

Unid. Quant. Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

01 

Achocolatado de 800g, em pó, instantâneo, 

solúvel, obtido pela mistura do cacau em 

pósolúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó e/ou 

soro, extra, constituído de pó finoe homogêneo, 

isento de soja ou farinha, sujidades e materiais 

estranhos, admitindo teor de umidade máxima de 

3%. Acondicionado em pacote de polietileno, 

recipiente de polietileno ou de folha de flandres, 

íntegro, resistente, vedado hermeticamente e 

limpo. Contendo aproximadamente 800g de peso 

líquido. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses apartir da data de 

entrega na unidade requisitante.  

Unid. 500 10,50 5.250,00 

02 

Açúcar 2Kg. Açúcar cristalizado, na cor branca, 

sacarose de cana de açúcar, embalagem de 2 Kg, 

em polietileno, contendo data de fabricação e 

prazo de validade. Fardo com 15 pacotes de 2Kg 

cada 

Fardo 40 100,00 4.000,00 

03 Açafrão 10g Kg 07 23,50 164,50 
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04 

Amido de milho 1Kg. Amido de milho- produto 

amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de 

matérias primas sãs e limpas isentas de matérias 

terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, 

fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, 

deverão produzir ligeira crepitação quando 

comprimido entre os dedos. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Quantidade do produto 1Kg.  

Unid 30 13,50 405,00 

05 

Arroz Agulhinha. Polido, longo fino, tipo 1, em 

sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, 

não violados, resistentes, acondicionados em 

fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto, validade mínima de 

6 (seis) meses a partir da data de entrega. Fardo 

com 06 pacotes de 5Kg cada.  

Fardo 150 119,00 17.850,00 

06 

Batata palha 500g, composição: batata, gordura 

vegeta e sal; embalagem em saco plástico 

resistente, com dados de identificação, prazo de 

validade e lote do produto. Pacotes de 500Kg 

cada.  

Pct 350 8,50 2.975,00 

07 

Biscoito salgado, tipo cream cracker 800g, 

composição básica: farinha de trigo, gordura 

vegetal hidrogenada, água, sal e demais 

substâncias permitidas. Acondicionada em 

pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente 

vedados com no mínimo 800g. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 meses a partir 

da data de entrega na unidade requisitante. Caixa 

com 15 pacotes de 800g cada.  

Cx. 100 72,50 7.250,00 

08 

Biscoito de doce, tipo maria 800g, composição 

básica: farinha de trigo, gordura vegetal 

hidrogenada, água, sal, açúcar e demais 

substâncias permitidas. Acondicionada em 

pacotes de polipropileno. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. O 

Cx. 100 72,50 7.250,00 
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produto deverá apresentar validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante.  Caixa com 15 pacotes de 800g cada.  

09 

Canela em Pó 100g. Canela proveniente de cascas 

sãs, limpas e secas, em forma de pó fino, 

acondicionado em saco de polietileno, íntegro, 

atóxico, resistente, vedado hermeticamente e 

limpo. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação e procedência, número 

do lote data de fabricação, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Embalagem com 100g cada. 

Unid. 08 8,25 66,00 

10 

Canjica amarela, tipo 1, pacote com 500g. 

Embalagem de 500g, sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, tampos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo, acondicionado em 

fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, nº do lote, 

data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 05 

(cinco) meses a partir da data de entrega na 

unidade.  

Pct. 800 5,00 4.000,00 

11 

Canjica branca, tipo 1, pacote com 500g. 

Embalagem de 500g, sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, tampos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo, acondicionado em 

fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, nº do lote, 

data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 05 

(cinco) meses a partir da data de entrega na 

unidade.  

Pct. 100 6,25 625,00 

12 

Coco ralado sem açúcar 1kg. Ingredientes: Coco 

em flocos integral, desidratado, sem açúcar. 

Acondicionado em embalagem, íntegra, 

resistente, vedado e limpo. Contendo 

aproximadamente 1kg. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

Pct. 180 29,50 5.310,00 
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validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante.  

13 

Colorau. O colorífico deve ser constituído de 

matéria prima de boa qualidade e apresentar 

aspecto, cor, cheiro e sabor característico do 

produto. contendo no Máximo 10% de sal, de 

acordo com as normas vigentes. Deverá conter a 

validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com 

dizeres de rotulagem, data de fabricação. Pacote 

de 1Kg. 

Kg 17 23,00 391,00 

14 

Creme de leite 200g. Origem animal, embalado 

em lata ou tetrapack, limpa, isenta de ferrugem, 

não amassada, não estufada, resistente. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número do lote, quantidade do 

produto. Atender as exigências do Ministério da 

Agricultura e DIPOA, conforme Portaria 369 de 

04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de origem 

Animal. Deverá apresentar validade mínima de 6 

(seis) meses a partir da data de entrega. Peso 

aproximado 200g.  

Unid. 500 4,75 2.375,00 

15 

Ervilha 200g. Ingredientes: Ervilha Reidratada e 

Salmoura (Água, Sal, Açúcar e Agente de 

Firmeza Cloreto de Cálcio). Isento de sujidades e 

fermentação, acondicionada em latasde flandres, 

com verniz sanitário, recravadas, sem 

estufamentos, sem vazamento, corrosão interna, e 

outras alterações. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 

data de entrega na unidade requisitante. Caixa 

com 24 latinhas de 200g.  

Cx. 15 79,00 1.185,00 

16 

Extrato de tomate 850g, concentrado, produto 

resultante da concentração da polpa de tomate por 

processo tecnológico preparado com frutos 

maduros selecionados sem pele, sem sementes e 

corantes artificiais, isento de sujidades e 

fermentação, acondicionada em latas de 840g, de 

flandres, com verniz sanitário, recravadas, sem 

estufamentos, sem vazamento, corrosão interna, e 

outras alterações, acondicionadas em caixa de 

papelão limpa, íntegra , resistente, reforçada e 

lacrada. A embalagem deverá conter 

Unid. 400 9,50 3.800,00 
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externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 10 (dez) meses a partir da 

data de entrega na unidade requisitante. 

Embalagem 850g.  

17 

Farinha de mandioca 1Kg. Fina, branca, crua, 

embalada em pacotes plásticos, transparentes, 

limpos, não violados, resistentes, acondicionados 

em fardos. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 

validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da 

data de entrega. Pacote de 1Kg 

Kg 450 7,75 3.487,50 

18 

Farinha de trigo sem fermento. Produto composto 

de farinha de trigo especial para consumo, obtido 

através da moagem de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fólico, sal, pirofosfato acido de sódio, 

fosfato monocálcico).Contém Glúten.Embalagem 

de 1 kg em sacos plásticos transparentes e 

atóxicos, limpos não violados, resistentes que 

garantam a integridade do produto até o momento 

do consumo acondicionados em fardos lacrados . 

A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante.   

Fardo com 10 pacotes de 1Kg cada. 

Fardo 70 59,00 4.130,00 

19 

Feijão carioquinha (1x30Kg), tipo 1,classe 

carioquinha, novo, constituído de grãos inteiros e 

sadios com teor de umidade máxima de 15%, 

isento de material terroso, sujidades e mistura de 

outras variedades e espécies, embalagem de 1 kg 

em sacosplásticos transparentes e atóxicos, 

limpos não violados, resistentes que garantam a 

integridade do produto até o momento do 

consumo acondicionados em fardos lacrados . A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Fardo com 30 pacotes de 1Kg cada. 

Fardo 60 295,00 17.700,00 
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20 

Feijão Preto (1x30Kg), tipo 1, constituído de 

grãos inteiros e sadios, aspecto brilhoso, liso 

isento de material terroso, pedra ou corpo 

estranho, fungos, parasitas e livre de umidade, 

sujidades e mistura de outras variedades e 

espécies, embalagem de 1 kg em sacosplásticos 

transparentes e atóxicos, limpos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo acondicionados em 

fardos lacrados . A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Fardo com 30 pacotes de 1Kg cada. 

Fardo 08 290,00 2.320,00 

21 

Fermento para bolo 100g. Ingredientes: Amido de 

milho ou fécula de mandioca, carbonato de sódio 

e fosfato monocálcico. Não contém glúten. Em 

embalagem, íntegra, resistente, vedada e limpa. 

Contendo aproximadamente 100g. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante.  

Unid. 160 6,75 1.080,00 

22 

Flocos de milho pré-cozido, tipo flocão 

(1x10Kg), amarelo, com aspecto, cor, cheiro e 

sabor próprios com ausência de umidade, 

fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas 

e larvas. Embalagem de 500g, sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, tampos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo, acondicionado em 

fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, nº do lote, 

data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 05 

(cinco) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. Fardo com 20 pacotes de 

500g 

Fardo 55 54,50 2.997,50 

23 

Fubá de milho 1kg. Ingredientes: fubá, ferro e 

ácido fólico. Embalagem de 1kg, sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, tampos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto 

Kg 70 7,00 490,00 
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até o momento do consumo, acondicionado em 

fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, nº do lote, 

data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 05 

(cinco) meses a partir da data de entrega na 

unidade. Pacote de 1Kg 

24 

Gelatina em pó, 25gr, embalagem integra e com 

todas as recomendações do fabricante, sabores 

diversos. 

Unid. 170 2,70 459,00 

25 

Leite em pó 400g. Leite em pó integral, 

instantâneo. Leite integral, vitaminas (C, A e D), 

pirofosfato e emulsificante lecitina de soja. 

Embalagem atóxica, limpas, não violada, 

resistentes que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo.  A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar 400g.  

Unid. 900 17,50 15.750,00 

26 

Leite integral pasteurizado, tipo "a" integral 

homogeneizado. Teor de gorduras de 3%. 

embalagem contendo litro, com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade e 

capacidade, o produto deverá ter registro no 

ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. 

Caixa com 12 litros cada. 

Cx. 600 63,00 37.800,00 

27 

Macarrão parafuso 500gr, vitaminado, parafuso, 

sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, 

Embalagem de 500g, em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo acondicionados em 

fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Fardo com 10 pacotes de 500g. 

Fardo 50 34,50 1.725,00 

28 

Macarrão tipo espaguete Sêmola de trigo 

enriquecida com ferro e ácido     fólico (Vitamina 

B9), corante natural de urucum e cúrmina. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

Fardo 50 34,50 1.725,00 
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nutricional, número do lote, data de validade e 

quantidade do produto. Peso liquido de 500g. 

fardo com 10 pacotes de 500g. 

29 

Margarina 500g, com 70% de lipídios. Margarina 

produzida exclusivamente de gordura vegetal, 

com adição de sal, em potes de polipropileno com 

lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote, 

resistentes, que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo contendo peso líquido 

500g. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de 

validade, quantidade do produto e número do 

registro. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Caixa com 12 

unidades de 500g. 

Cx. 40 80,50 3.220,00 

30 

Milho verde em conserva 2kg. Acondicionado em 

recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, 

vedado hermeticamente e limpo. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Com peso liquido drenado de 2kg.  

Unid.  160 25,50 4.080,00 

31 

Mistura para bolo, sabor chocolate 450g. 

Ingredientes: Açúcar, farinha de trigo com ferro e 

ácido fólico, gordura vegetal, cacau em pó, 

amido, sal, fermento químico, bicarbonato de 

sódio, fosfato, monocálcico, fosfato, ácido de 

alumínio e sódio, pirofosfato de sódio, 

aromatizantes e espessantes goma guar. Caixa 

com 12 caixinhas de 450g. 

Cx. 30 54,00 1.620,00 

32 

Mistura para bolo, sabor de Coco 450g. 

Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, amido de milho, gordura 

vegetal hidrogenada, sal, estabilizante estearato 

de propileno glicol, fermentos químicos 

(bicarbonato de sódio, pirofosfato de sódio, 

fosfato de alumínio e sódio, fosfato 

monocálcicomonohidratado), e aromatizante.  

Contém Glúten. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

Cx. 30 54,00 1.620,00 
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(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante.  Embalagem em sachêsatóxicos, 

limpos não violados, resistentes que garantam a 

integridade do produto até o momento do 

consumo acondicionados. Caixa com 12 

caixinhas de 450g. 

33 

Mistura para bolo, sabor de fubá 450g. Açúcar, 

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico, fubá de milho, gordura vegetal 

hidrogenada, fermentos químicos pirofosfato de 

sódio e bicarbonato, estabilizante estearato de 

propileno glicol, sal, erva doce, aromatizante e 

corante natural urucum. Contém Glúten.  A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante.  

Embalagemem sachêsatóxicos, limpos não 

violados, resistentes que garantam a integridade 

do produto até o momento do consumo 

acondicionados. Caixa com 12 caixinhas de 450g. 

 

 

 

 

 

Cx. 

 

 

 

 

 

35 

54,00 1.890,00 

34 

Mistura para bolo, sabor de laranja 450g. 

Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, amido de milho, gordura 

vegetal hidrogenada, sal, estabilizante estearato 

de propileno glicol, fermentos químicos 

(bicarbonato de sódio, pirofosfato de sódio, 

fosfato de alumínio e sódio, fosfato 

monocálcicomonohidratado) e aromatizante. 

Contém Glúten. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante.  Embalagem em sachês atóxicos, 

limpos não violados, resistentes que garantam a 

integridade do produto até o momento do 

consumo acondicionados. Caixa com 12 

caixinhas de 450g. 

Cx. 30 54,00 1.620,00 

35 

Mistura para bolo, sabor milho cremoso 450g 

Ingredientes: Açúcar, farinha de milho 

enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido 

de milho, amido modificado, aromatizante, sal, 

fermentos químicos (bicarbonato de sódio, 

Cx. 30 54,00 1.620,00 
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pirofosfato ácido de sódio, fosfato de alumínio e 

sódio), espessante (goma xantana) e corante 

artificial tartrazina. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 

data de entrega na unidade requisitante.  

Embalagem em sachês atóxicos, limpos não 

violados, resistentes que garantam a integridade 

do produto até o momento do consumo 

acondicionados. Caixa com 12 caixinhas de 450g. 

36 

Molho de tomate tradicional 340g, ingredientes: 

tomate, açúcar, cebola, amido modificado, sal, 

extrato de levedura, salsa, manjericão, orégano, 

tomilho, conservador sorbato de potássio, 

realçador de sabor glutamato monossódico e 

aromatizantes. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 10 (dez) meses a partir da 

data de entrega na unidade requisitante. 

embalagem de 340g.  

Unid. 1300 3,25 4.225,00 

37 

Óleo de milho 900ml. Óleo extraído do germe do 

milho. Apresenta-se como um óleo límpido, de 

cor amarelo claro, odor e sabor suave 

característico e antioxidante ácido cítrico. Livre 

de sujidades, parasitas, larvas, acondicionado em 

PET de 900ml. Deverá apresentar validade 

mínima de 06 (seis) meses e a partir da data de 

entrega na unidade solicitante. Caixa com 20 

unidades de 900ml 

Cx. 08 229,50 1.836,00 

38 

Óleo de soja refinado 900ml. Embalado em vidros 

plásticos, não amassados, sem estufamentos, 

resistentes, que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo, contendo 900 ml. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 10 

(dez) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante.Caixa com 20 unidades de 900ml. 

Cx. 80 149,00 11.920,00 

39 

Óregano desidratado. Constituído de folhas 

acompanhadas ou não de pequenas unidades 

florais, sãs, secas e limpas, acondicionado em 

saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, 

vedado hermeticamente e limpo. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

Kg 15 100,00 1.500,00 
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identificação e procedência, número do lote, data 

de fabricação, data de validade, quantidade do 

produto. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Pct com 10g 

40 

Ovo de galinha, classe A, tipo 3 grande. Produto 

fresco de ave galinácea, tipo grande, íntegro, sem 

manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor 

anormais; acondicionados em embalagem 

apropriada com 30 unidades. 

Cartela 400 18,00 7.200,00 

41 

Polvilho doce, 1Kg. Embalagem de 1Kg, sacos 

plásticos transparentes e atóxicos, tampos não 

violados, resistentes que garantam a integridade 

do produto até o momento do consumo, 

acondicionado em fardos lacrados. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, nº do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a 

partir da data de entrega na unidade. Fardo com 

20 pacotes de 1Kg cada. 

Fardo 30 174,00 5.220,00 

42 

Rapadura 1Kg, acondicionado em papel celofane, 

Transparente, atóxico, resistente, hermeticamente 

fechado. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 6 

(seis) meses a partir da data de entrega. Peso 

aproximado de 1Kg 

Unid. 80 17,50 1.400,00 

43 

Sal refinado 1Kg. Sal iodado, constituído de 

cristais de granulação uniforme e isento de 

impurezas e umidade, acondicionado em saco 

plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote data de fabricação, 

quantidade do produto, número de registro. 

Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega. Pacotes de 01 

Kg 

Kg 200 2,33 465,00 

44 

Sardinha 125g, Ingredientes: Sardinha, água de 

constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de 

soja e sal. não contém glúten. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, número do lote data 

de fabricação.  

Unid. 1500 5,50 8.250,00 
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45 

Tempero completo, 1Kg, alho e sal. Concentrado 

de sal, polpa de alho e conservador metabissulfito 

de sódio. Embalagem plástica, com dizeres de 

rotulagem, contendo informações dos 

ingredientes, data de fabricação. Registro no MS 

produto próprio para consumo humano e em 

conformidade com a legislação em vigor. 

Embalagem 1Kg 

Kg 70 11,00 770,00 

46 

Vinagre 750ml, Tipo branco em embalagem de 

750 ml. A embalagem deve estar intacta, bem 

vedada e deve constar: data de fabricação de no 

máximo 1 mês da data de entrega do produto, 

prazo de validade, informação nutricional e 

ingredientes.  

Unid. 80 5,50 440,00 

47 

Abacate manteiga. De primeira qualidade casca 

lisa, verde in natura, apresentado grau de 

maturação que permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

Kg 200 8,25 1.650,00 

48 

Abacaxi tipo pérola. Maduro, frutos de tamanho 

médio, no grau máximo de evolução no tamanho, 

aroma e sabor da espécie, uniforme, sem 

ferimentos ou defeitos. Pesando exatamente por 

unidade entre 1 a 1,5kg 

Unid. 1300 4,25 5.525,00 

49 

Alho. Graúdo do tipo comum, cabeça inteira 

fisiologicamente desenvolvido, com bulbos 

curados, sem chocamento, danos mecânicos ou 

causado por pragas. 

Kg 500 36,50 18.250,00 

50 

Alface. Fresca, tamanho e coloração uniforme, 

devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, 

isenta de material terroso e unidade externa 

anormal, livre de resíduos de fertilizantes 

sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

Kg 400 6,50 2.600,00 

51 

Abóbora. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor 

típicos da variedade e uniformidade no tamanho e 

na cor. Não serão permitidos rachaduras, 

perfurações e cortes. 

Kg 900 4,45 4.005,00 

52 

Abobrinha. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor 

típicos da variedade e uniformidade no tamanho e 

na cor. Não serão permitidos rachaduras, 

perfurações e cortes. 

Kg 170 4,95 841,50 
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53 

Banana prata. Em pencas, de primeira qualidade, 

tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e 

intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 

e transporte, acondicionada em pencas integras. 

Kg 330 6,25 2.062,50 

54 

Batata doce. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor 

típicos da variedade e uniformidade no tamanho e 

na cor. Não serão permitidos rachaduras, 

perfurações e cortes. 

Kg 170 6,25 1.062,50 

55 

Batata inglesa. Comum especial, lavada, tamanho 

grande ou médio, uniforme, inteira, sem 

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem 

corpos estranhos ou terra aderida à superfície 

externa. 

Kg 230 6,10 1.403,00 

56 

Beterraba. Sem folhas, primeira, bulbos de 

tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra 

aderida à superfície 

Kg 170 7,00 1.190,00 

57 

Cenoura. Sem folhas, primeira, tamanho médio, 

uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem 

corpos estranhos ou tenros aderida à superfície 

externa. 

Kg  1300 7,00 9.100,00 

58 

Cebola. Não brotada, sem danos fisiológicos ou 

mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem 

ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, 

turgescentes, intactas, firmes e bem 

desenvolvidos. 

kg 600 7,00 4.200,00 

59 

Cebolinha. Folhas interinas, com talo, graúdas, 

sem manchas, com coloração uniforme, 

turgescentes, intactas, firmes e bem 

desenvolvidas, maço aproximadamente 300g 

(sem raízes). 

Maço  170 5,00 850,00 

60 

Coentro. De Primeira qualidade hortaliça 

classificada como verdura cor verde fresca 

aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de 

apodrecimento, sujidades e materiais terrosos em 

maços de 500g. 

Maço 170 5,00 850,00 

61 

Couve. Tipo manteiga de tamanho médio, talo 

verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem 

manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta 

de material terroso e umidade externa anormal, 

livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. Maço com aproximadamente 500g 

cada. 

Maço  350 5,00 1.750,00 
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62 

Chuchú. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor 

típicos da variedade e uniformidade no tamanho e 

na cor. Não serão permitidos rachaduras, 

perfurações e cortes. 

Kg 170 4,75 807,50 

63 

Laranja. Madura, frutos de tamanho médio, no 

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e 

sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho. 

Kg 350 3,75 1.312,50 

64 

Maçã vermelha nacional. De primeira, fresco, 

livre de resíduos de fertilizantes, sujicidas, 

parasitas e larvas, tamanhas e coloração 

uniformes, devendo ser bem desenvolvido e 

maduro, com polpa firme e intacta. 

Kg 400 10,00 4.000,00 

65 

Mamão tipo Havaí. Com 80 a 90% de maturação, 

frutos de tamanho médio, com Aproximadamente 

400g, no grau máximo de evolução no tamanho, 

aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho livre de sujicidades, 

parasitas e larvas. 

Kg 350 6,50 2.275,00 

66 

Mandioca. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor 

típicos da variedade e uniformidade no tamanho e 

na cor. Não serão permitidos rachaduras, 

perfurações e cortes. 

Kg 170 4,75 807,50 

67 

Maracujá. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor 

típicos da variedade e uniformidade no tamanho e 

na cor. Não serão permitidos rachaduras, 

perfurações e cortes. 

Kg 170 13,50 2.295,00 

68 

Melancia. Redonda, graúda, de primeira, livre de 

sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 

madura, com polpa firme e intacta. 

Kg 800 2,50 2.000,00 

69 

Melão. de 1ª qualidade, tamanho médio, grau 

médio de amadurecimento, com casca sã, sem 

rupturas. 

Kg 170 7,00 1.190,00 

70 
Pimentão Verde – in natura, primeira qualidade, 

com ausência de sujidades, parasitas de larvas. 
Kg 170 10,00 1.700,00 

71 

Repolho verde. Tamanho médio, primeira 

qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos ou 

defeitos, tenros, sem manchas e com coloração 

uniforme. livres de terra nas folhas externas. 

Kg 400 5,00 2.000,00 

72 
Tangerina. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 
Kg 300 7,00 2.100,00 
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desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor 

típicos da variedade e uniformidade no tamanho e 

na cor. Não serão permitidos rachaduras, 

perfurações e cortes. 

73 

Tomate. Tipo maçã, tamanho médio, com 

aproximadamente 80% de maturação, sem 

ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com 

coloração uniforme e brilho. 

kg 400 8,50 3.400,00 

74 

Uva itália nacional. De primeira, tamanho e 

coloração uniforme, devendo ser bem 

desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, 

sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 

manuseio e transporte. 

kg 80 12,00 960,00 

75 

Carne bovina de 1ª, (alcatra, chã de dentro, coxão 

mole, patinho, lombo), resfriada, limpa, aspecto: 

próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa 

cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas 

ou pardacentas. odor: próprio tipo de corte: 

característico da peça conforme o padrão descrito 

na Portaria n° 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. 

de 18/11/88, Seção I. embalada em saco plástico 

transparente e atóxico, limpo, não violado, 

resistente, que garanta a integridade do produto 

até o momento do consumo, acondicionado em 

caixas lacradas. Serão adotados os critérios e 

padrões estabelecidos na Resolução RDC n°.12, 

02/01/01, Anvisa/MS, Anexo I, Grupo 5. item a, 

publicada no D.O.U. Seção I em 10/01/01. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, número de lote, 

data de validade, quantidade do produto, número 

do registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 

SIF. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 20 (vinte) [dias a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. 

Kg 1000 34,00 34.000,00 

76 

Carne bovina, de 2ª (músculo) moída, resfriada, 

limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida 

nem pegajosa cor: própria da espécie, sem 

manchas esverdeadas ou pardacentas, odor: 

próprio tipo de corte: característico da peça 

conforme o padrão descrito na Portaria n° 5 de 

8/11/88 e publicada no D.O.U. de 18/11/88, Seção 

I. embalada em saco plástico transparente e 

atóxico, limpo, não violado, resistente, que 

garanta a integridade do produto até o momento 

do consumo, acondicionado em caixas lacradas. 

Serão adotados os critérios e padrões 

Kg 2700 25,75 69.525,00 
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estabelecidos na Resolução RDC n°.12, 02/01/01, 

Anvisa/MS, Anexo I, Grupo 5. item a, publicada 

no D.O.U. Seção I em 10/01/01. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número de lote, data 

de validade, quantidade do produto, número do 

registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA 

e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

77 

Carne de sol, bovina, salgada, curada, seca, 

embalada a vácuo, em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos, não violados, 

resistentes, que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto, número do registro no 

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo 

de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. 

Kg 1300 37,00 48.100,00 

78 

Frango inteiro congelado. semi-processado, 

congelado,inteiro eviscerado, com aspecto 

cor,cheiro e sabor próprios, sem manchas e 

parasitas, acondicionado em saco plástico 

polietileno, transparente atóxico, peso em media 

2kg. 

Kg 1000 9,50 9.500,00 

79 

Linguiça Calabresa 1Kg. Ingredientes: Carne 

suína, gordura suína, carne mecanicamente 

separada de ave, água, proteína vegetal de soja, 

sal, estabilizante tripolifosfato de sódio, 

especiarias naturais (pimenta vermelha, pimenta, 

alho, cebola, coentro, pimenta preta e noz-

moscada), antioxidante eritorbato de sódio, 

espessantecarragena, estabilizante 

pirofosfatotetrassódico, conservadores nitrito e 

nitrato de sódio, corante natural carmim de 

cochonilha, realçador de sabor glutamato 

monossódico, açúcar, maltodextrina e corante 

natural de caramelo. Aspecto característico e boa 

qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, 

acondicionada em embalagem de sistema a vácuo 

mantida sob refrigeração. Externamente os dados 

de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto,validade mínima de 2 (dois) meses a 

Kg 400 58,50 23.400,00 
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partir da data de entrega na unidade requisitante.   

Embalagem de 5 Kg.  

80 

Linguiça de frango. Ingredientes: Carne de 

frango, água, gordura de frango, proteína de soja, 

sal, açúcar, cebola, pimenta, alho, salsa, coentro, 

nóz-moscada, regulador de acidez: lactato de 

sódio, estabilizante: tripolifosfato de sódio, 

realçador de sabor: glutamato monossódico, 

antioxidante: isoascorbato de sódio, aromatizante: 

aroma natural de extrato de alecrim, conservador: 

nitrito de sódio.  Aspecto característico e boa 

qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, 

acondicionada em embalagem de sistema a vácuo 

mantida sob refrigeração. Externamente os dados 

de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto,validade mínima de 2 (dois) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante.  

Kg 300 20,00 6.000,00 

81 

Peito de frango congelado, produto não 

transgênico. Embalado à vácuo, acondicionado 

em embalagem de 1Kg, confeccionada em filme 

PVC transparente ou material plástico 

transparente, contendo identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade, peso e 

carimbos oficiais do Serviço de Inspeção. Deve 

apresentar: odor agradável, possuir consistência 

firme, não deve apresentar manchas verde e 

escuras, não conter água além do permitido. 

Validade não inferior a 8 meses, a partir da data 

de entrega. 

Kg 1200 13,00 15.600,00 

82 

Coxa e sobrecoxa de frango congelado, produto 

não transgênico. Embalado à vácuo, 

acondicionado em embalagem de 1Kg, 

confeccionada em filme PVC transparente ou 

material plástico transparente, contendo 

identificação do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade, peso e carimbos oficiais do 

Serviço de Inspeção.Congelado a -18°C ou mais 

frio Deve apresentar: odor agradável, possuir 

consistência firme, não deve apresentar manchas 

verde e escuras, não conter agua além do 

permitido. Validade não inferior a 8 meses, a 

partir da data de entrega. 

Kg 1000 12,00 12.000,00 

83 

Iogurte (Cartela com 06 unidades). Leite 

reconstituído integral, iogurte integral (leite 

reconstituído integral, açúcar, fermento lácteo, 

soro de leite em pó), preparado de fruta e cereal 

(água, xarope de açúcar, amido modificado, polpa 

Cartela 2500 6,50 16.250,00 
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de morango, cereal infantil - Arroz, açúcar, 

vitaminas (B1, B2, B6 e D) e minerais (ferro e 

zinco), sulfato de zinco, aroma idêntico ao natural 

de morango, acidulante ácido cítrico, conservador 

sorbato de potássio, espessante goma xantana e 

corantes artificiais bordeaux S e ponceu 4R) 

açúcar, fermento lácteo e soro de leite em pó. 

Colorido artificialmente. Embalados em copos 

plásticose vedados com tampa de alumínio, com 

6 unidades formando bandeja e mantida sob 

refrigeração. Com aspecto, cheiro, sabor e cor 

peculiares ao mesmo e deverá estar isentos de 

ranço e de outras características indesejáveis. Na 

parte externa da embalagem os dados de 

identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto,validade mínima de 15 (quinze) dias a 

partir da data de entrega na unidade requisitante.  

84 

Polpa de fruta, sabor abacaxi, 100% natural, 

congelada, diluição de 100 x 500 ml, no sabor 

abacaxi, condicionada em embalagem de 1 kg 

confeccionada em plástico transparente, 

resistente. Contendo no corpo da embalagem 

informações do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade. O produto deverá ter registro 

no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde 

Kg 800 16,50 13.200,00 

85 

Polpa de fruta, sabor acerola, 100% natural, 

congelada, diluição de 100 x 500 ml, no sabor 

acerola, condicionada em embalagem de 1 kg 

confeccionada em plástico transparente, 

resistente. Contendo no corpo da embalagem 

informações do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade. O produto deverá ter registro 

no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde 

Kg 800 16,50 13.200,00 

86 

Polpa de fruta, sabor caju, 100% natural, 

congelada, diluição de 100 x 500 ml, no sabor 

caju, condicionada em embalagem de 1 kg 

confeccionada em plástico transparente, 

resistente. Contendo no corpo da embalagem 

informações do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade. O produto deverá ter registro 

no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde 

Kg 800 16,50 13.200,00 

87 

Polpa de fruta, sabor goiaba, 100% natural, 

congelada, diluição de 100 x 500 ml, no sabor 

goiaba, condicionada em embalagem de 1 kg 

Kg 800 16,50 13.200,00 

mailto:licitacao.natividade19@gmail.com


 
CNPJ: 01.809.474/0001-41 

 
 

Rua 07 de Setembro nº 31 - CEP: 77.370-000 - Centro - Fone: (63) 3372-1798 

E-mail: licitacao.natividade19@gmail.com 

 

confeccionada em plástico transparente, 

resistente. Contendo no corpo da embalagem 

informações do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade. O produto deverá ter registro 

no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde 

88 

Polpa de fruta, sabor maracujá, 100% natural, 

congelada, diluição de 100 x 500 ml, no sabor 

maracujá, condicionada em embalagem de 1 kg 

confeccionada em plástico transparente, 

resistente. Contendo no corpo da embalagem 

informações do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade. O produto deverá ter registro 

no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde 

Kg 800 21,00 16.800,00 

89 

Queijo mussarela, de 1ª qualidade, a embalagem 

original deve ser a vácuo em saco plástico 

transparente e atóxico, limpo, não violado, 

resistente, que garanta a integridade do produto 

até o momento do consumo, acondicionado em 

caixas lacradas. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto, número do registro 

no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Kg 400 27,00 10.800,00 

90 

Queijo Curado. Queijo tipo curado, embalado em 

saco plástico transparente atóxico, resistente, 

hermeticamente fechado. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote, data de fabricação, 

quantidade do produto.Deverá apresentar 

validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data 

de entrega. Com registro no ministério da 

agricultura, SIF/DIPOA. Embalagem com 1Kg. 

Kg 100 25,00 2.500,00 

91 

Queijo Ralado 1Kg. Queijo tipo parmesão ralado, 

embalado em saco plástico transparente atóxico, 

resistente, hermeticamente fechado. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, número do lote, 

data de fabricação, quantidade do produto.Deverá 

apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega. Com registro no 

ministério da agricultura, SIF/DIPOA. 

Embalagem com 1Kg. 

Kg  300 34,50 10.350,00 
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92 

Pão Francês. Pão Francês, 50 gramas. Produto 

obtido pela cocção, em condições técnicas e 

higiênico-sanitarias adequadas, preparado com 

farinha trigo, fermento biológico, sal, açúcar, 

margarina podendo conter outros ingredientes, 

desde que declarados e aprovados pela ANVISA. 

Kg 1700 14,50 24.650,00 

93 

Pão para cachorro quente. Características gerais: 

o pão para cachorro-quente deve ser de massa 

doce, produzidos com farinha enriquecida com 

ácido fólico e ferro, macio, limpo e sem corantes. 

Kg 1200 12,50 15.000,00 

94 

Rosca. (Pão doce). Composição mínima da 

massa: farinha de trigo fortificado com ferro e 

ácido fólico, açúcar, gordura vegetal e outras 

substâncias permitidas; embalado em saco 

plástico atóxico, e suas condições deverão estar 

de acordo com a RDC nº 90 de 18/10/2000 e suas 

alterações. Peso mínimo 50g. 

Kg 1500 17,00 25.500,00 

 

Valor Global ................. R$: 

 

684.418,50 

 

LOTE V 

(FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS  

(RECURSO PRÓPRIO)  

Item 

Descriminação dos produtos 

Unid. Quant. Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

01 

Achocolatado de 800g, em pó, instantâneo, solúvel, 

obtido pela mistura do cacau em pósolúvel, açúcar, 

maltodextrina, leite em pó e/ou soro, extra, 

constituído de pó finoe homogêneo, isento de soja 

ou farinha , sujidades e materiais estranhos, 

admitindo teor de umidade máxima de 3%. 

Acondicionado em pacote de polietileno, recipiente 

de polietileno ou de folha de flandres, íntegro, 

resistente, vedado hermeticamente e limpo. 

Contendo aproximadamente 800g de peso líquido. 

A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

meses apartir da data de entrega na unidade 

requisitante.  

Unid. 500 10,50 5.250,00 

02 

Açúcar 2Kg. Açúcar cristalizado, na cor branca, 

sacarose de cana de açúcar, embalagem de 2 Kg, 

em polietileno, contendo data de fabricação e prazo 

de validade. Fardo com 15 pacotes de 2Kg cada 

Fardo 30 66,67 2.000,00 

03 Açafrão 10g Kg 08 14,00 112,00 
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04 

Água Mineral sem gás natural acondicionada em 

copo descartável de 200 ml. o produto deverá ter 

registro no ministério da Saúde e atender a portaria 

451/97 e a resolução 12/78 da comissão nacional de 

normas e padrões para alimentos – CNNPA. 

Unid. 400     

05 

Água Mineral sem gás natural, acondicionada em 

embalagem descartável 500 ml. o produto deverá 

ter registro no ministério da Saúde e atender a 

portaria 451/97 e a resolução 12/78 da comissão 

nacional de normas e padrões para alimentos - 

CNNPA. 

 

 

Unid. 

 

 

200 

    

06 

Água Mineral sem gás natural sem gás, 

acondicionada em embalagem descartável de 1.500 

ml. o produto deverá ter registro no ministério da 

Saúde e atender a portaria 451/97 e a resolução 

12/78 da comissão nacional de normas e padrões 

para alimentos - CNNPA. 

Unid.  150 3,50 525,00 

07 Amendoim descascado, sem sal 500g Pct. 50 8,83 441,67 

08 

Amido de milho 1Kg. Amido de milho- produto 

amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de 

matérias primas sãs e limpas isentas de matérias 

terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, 

fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, 

deverão produzir ligeira crepitação quando 

comprimido entre os dedos. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. Quantidade do 

produto 1Kg.  

Unid. 80 8,00 640,00 

09 

Arroz Agulhinha. Polido, longo fino, tipo 1, em 

sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, 

não violados, resistentes, acondicionados em 

fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto, validade mínima de 6 

(seis) meses a partir da data de entrega. Fardo com 

06 pacotes de 5Kg cada.  

Fardo 300 79,33 23.800,00 

10 

Azeite de oliva extra virgem 500ml. Produto da 

prensagem a frio da azeitona, acidez menor que 1 

coloração amarela esverdeado, que possam ser 

novamente tampadas após aberta. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informações 

nutricionais, número do lote, quantidade do 

produto e número de registro. Deverá apresentar 

Vidro 15 16,00 240,00 
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validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data 

de entrega. Embalagem 500 mL 

11 

Azeitona verde, em conserva, 500g. Fruto das 

oliveiras passadas por processo de fermentação 

lática em salmoura com sal durante 2 meses. 

Acondicionado em vidro, transparente, íntegra, 

resistente, vedado e limpo. Contendo 

aproximadamente 500g. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante.  

Vidro 120 8,00 960,00 

12 

Balas mastigáveis, tipo caramelo, sabores diversos 

700 gr, sem teor alcoólico. Ingredientes: açúcar, 

xarope de glicose, gordura vegetal, sal e aroma 

artificial. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações, nutricionais, numero de 

lote, quantidade do produto, validade mínima de 6 

(seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 

700 gr.  

Pct 150 6,67 1.000,00 

13 

Biscoito salgado, tipo cream cracker 800g, 

composição básica: farinha de trigo, gordura 

vegetal hidrogenada, água, sal e demais substâncias 

permitidas. Acondicionada em pacotes de 

polipropileno, atóxico hermeticamente vedados 

com no mínimo 800g. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Pacotes de 800g cada.  

Cx. 100 85,00 8.500,00 

14 

Biscoito de doce, tipo maria 800g, composição 

básica: farinha de trigo, gordura vegetal 

hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias 

permitidas. Acondicionada em pacotes de 

polipropileno. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante.  Caixa com 15 pacotes de 800 gr cada.  

Cx. 100 85,00 8.500,00 

15 
Café moído de 250g (1x10Kg). Torrado e moído, 

procedente de grãos sãos, limpos e isentos de 
Fardo 02 

153,0

0 
306,00 
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impurezas, acondicionado em pacote aluminizado 

alto vácuo, íntegro, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote data de fabricação, 

quantidade do produto, selo de pureza ABIC. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 60 

dias a partir da data de entrega. Embalagem 250g. 

Fardo com 40 pacotes de 250g cada. 

16 

Caldo de Carne 63g. Sal, gordura vegetal, amido, 

açúcar, alho, carne bovina, salsa, pimenta 

vermelha, louro, realçadores de sabor glutamato 

monossódico e inosinatodissódico, aromatizantes, 

corantes caramelo e natural urucum, acidulante 

ácido cítrico. Contém Glúten. Contém traços de 

leite, ovos, soja, aipo e mostarda. Apresentando-se 

livre de matérias terrosa, parasitaslarvas e detritos 

animais e vegetais. Em embalagem 

metalizada,resistente e atóxica. Contendo 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. 

Caixa com 06 tabletes.  

Cx. 08 8,00 64,00 

17 

Caldo de Galinha 63g. Sal, gordura vegetal, amido, 

açúcar, condimento preparado de cebola, alho, 

salsa, carne de galinha, realçadores de sabor 

glutamato monossódico e inosinatodissódico, 

aromatizante, corantes natural cúrcuma e caramelo. 

Contém Glúten. Contém soja e aipo. Contém traços 

de leite, ovos e mostarda.  Apresentando-se livre de 

matérias terrosa, parasitos, larvas e detritosanimais 

e vegetais. Em embalagem metalizada, resistente e 

atóxica. Contendo externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. Caixa com 06 tabletes.  

Cx. 08 8,00 64,00 

18 

Canela em pau. Acondicionado em saco de 

polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote data de fabricação, 

data de validade, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega na unidade 

Kg 01 30,67 30,67 

19 

Canela em Pó 100g. Canela proveniente de cascas 

sãs, limpas e secas, em forma de pó fino, 

acondicionado em saco de polietileno, íntegro, 

atóxico, resistente, vedado hermeticamente e 

Unid. 20 10,17 203,33 
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limpo. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação e procedência, número do 

lote data de fabricação, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Embalagem com 100g cada. 

20 

Canjica amarela, tipo 1, pacote com 500g. 

Embalagem de 500g, sacos plásticos transparentes 

e atóxicos, tampos não violados, resistentes que 

garantam a integridade do produto até o momento 

do consumo, acondicionado em fardos lacrados. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, nº do lote, data de validade, quantidade 

do produto. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de 

entrega na unidade.  

Pct. 800 3,33 2.666,67 

21 

Canjica branca, tipo 1, pacote com 500g. 

Embalagem de 500g, sacos plásticos transparentes 

e atóxicos, tampos não violados, resistentes que 

garantam a integridade do produto até o momento 

do consumo, acondicionado em fardos lacrados. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, nº do lote, data de validade, quantidade 

do produto. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de 

entrega na unidade.  

Pct. 180 3,50 630,00 

22 

Chocolate Granulado 1kg. Açúcar, gordura vegetal 

hidrogenada, cacau em pó, amido de milho, 

estabilizantes lecitina de soja e monoglicerideos de 

ácidos graxos, sal, antiumectante talco, xarope de 

glicose, conservante sorbato de potássio e 

aromatizante. Não contém gluten .Acondicionado 

em embalagem, íntegra, resistente, vedado e limpo. 

Contendo aproximadamente1kg. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 12 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Pacote de 1Kg.  

Kg 35 19,67 688,33 

23 

Coco ralado sem açúcar 1kg. Ingredientes: Coco 

em flocos integral, desidratado, sem açúcar. 

Acondicionado em embalagem, íntegra, resistente, 

vedado e limpo. Contendo aproximadamente 1kg. 

Pct. 200 18,67 3.733,33 
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A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante.  

24 

Colorau. O colorífico deve ser constituído de 

matéria prima de boa qualidade e apresentar 

aspecto, cor, cheiro e sabor característico do 

produto. contendo no Máximo 10% de sal, de 

acordo com as normas vigentes. Deverá conter a 

validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com 

dizeres de rotulagem, data de fabricação. Pacote de 

1Kg. 

Kg 02 15,33 30,67 

25 

Cravo da Índia 100g. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote data de fabricação, 

data de validade, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Embalagem com 100g cada. 

Vidro 08 7,67 61,33 

26 

Creme de leite 200g. Origem animal, embalado em 

lata ou tetrapack, limpa, isenta de ferrugem, não 

amassada, não estufada, resistente. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 

nutricionais, número do lote, quantidade do 

produto. Atender as exigências do Ministério da 

Agricultura e DIPOA, conforme Portaria 369 de 

04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de origem 

Animal. Deverá apresentar validade mínima de 6 

(seis) meses a partir da data de entrega. Peso 

aproximado 200g.  

Unid. 500 3,17 1.583,33 

27 

Erva doce 100g. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote data de fabricação, 

data de validade, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Embalagem com 100g cada. 

Vidro 10 6,00 60,00 

28 

Ervilha 200g. Ingredientes: Ervilha Reidratada e 

Salmoura (Água, Sal, Açúcar e Agente de Firmeza 

Cloreto de Cálcio). Isento de sujidades e 

fermentação, acondicionada em latas de flandres, 

com verniz sanitário, recravadas, sem 

estufamentos, sem vazamento, corrosão interna, e 

Cx. 17 52,00 884,00 
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outras alterações . A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. Caixa com 24 

latinhas de 200g.  

29 

Extrato de tomate 840g, concentrado, produto 

resultante da concentração da polpa de tomate por 

processo tecnológico preparado com frutos 

maduros selecionados sem pele, sem sementes e 

corantes artificiais, isento de sujidades e 

fermentação, acondicionada em latas de 840g, de 

flandres, com verniz sanitário, recravadas, sem 

estufamentos, sem vazamento, corrosão interna, e 

outras alterações, acondicionadas em caixa de 

papelão limpa, íntegra , resistente, reforçada e 

lacrada. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de 

validade, quantidade do produto e número do 

registro. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 10 (dez) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante 

Unid.  350 7,00 2.450,00 

30 

Farinha de mandioca 1Kg. Fina, branca, crua, 

embalada em pacotes plásticos, transparentes, 

limpos, não violados, resistentes, acondicionados 

em fardos. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 

validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da 

data de entrega. Pacote de 1Kg 

Kg 400 5,17 2.066,67 

31 

Farinha de trigo com fermento. Produto composto 

de farinha de trigo especial para consumo, obtido 

através da moagem de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fólico, sal, fermento químico (bicarbonato 

de sódio, pirofosfato ácido de sódio, fosfato 

monocálcico). Contém Glúten. Embalagem de 1 kg 

em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos 

não violados, resistentes que garantam a 

integridade do produto até o momento do consumo 

acondicionados em fardos lacrados. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

Fardo 80 39,33 3.146,67 
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apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante.  

Fardo com 10 pacotes de 1Kg cada. 

32 

Feijão carioquinha (1x30Kg), tipo 1,classe 

carioquinha, novo, constituído de grãos inteiros e 

sadios com teor de umidade máxima de 15%, isento 

de material terroso, sujidades e mistura de outras 

variedades e espécies, embalagem de 1 kg em 

sacosplásticos transparentes e atóxicos, limpos não 

violados, resistentes que garantam a integridade do 

produto até o momento do consumo 

acondicionados em fardos lacrados . A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Fardo com 30 pacotes de 1Kg cada. 

Fardo 80 
199,3

3 
15.946,67 

33 

Fermento biológico para pão 10g. Fermento 

biológico seco instantâneo. Ingredientes: 

saccharoomycescerevisiae. Em embalagem, 

íntegra, resistente, vedada e limpa. Contendo 

aproximadamente 10g. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante.  

Unid. 80 1,67 133,33 

34 

Fermento para bolo 100g. Ingredientes: Amido de 

milho ou fécula de mandioca, carbonato de sódio e 

fosfato monocálcico. Não contém glúten. Em 

embalagem, íntegra, resistente, vedada e limpa. 

Contendo aproximadamente 100g. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante.  

Unid. 80 4,00 320,00 

35 

Flocão de arroz (1x10Kg). Farinha de arroz 

flocada, não contém glúten. Em embalagem, 

íntegra, resistente, vedada e limpa. Contendo 

aproximadamente 500 g. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

Fardo 50 42,67 2.133,33 
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lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Fardo com 20 

pacotes de 500g.  

36 

Flocos de milho pré-cozido, tipo flocão (1x10Kg), 

amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios 

com ausência de umidade, fermentação, ranço, 

isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem 

de 500g, sacos plásticos transparentes e atóxicos, 

tampos não violados, resistentes que garantam a 

integridade do produto até o momento do consumo, 

acondicionado em fardos lacrados. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, nº do lote, data de validade, quantidade 

do produto. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Fardo com 20 

pacotes de 500g 

Fardo 80 39,33 3.146,67 

37 

Fubá de milho 1kg. Ingredientes: fubá, ferro e ácido 

fólico. Embalagem de 1kg, sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, tampos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo, acondicionado em 

fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, nº do lote, 

data de validade, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) 

meses a partir da data de entrega na unidade. Pacote 

de 1Kg 

Kg 120 3,50 420,00 

38 

Iogurte (Cartela com 06 unidades). Leite 

reconstituído integral, iogurte integral (leite 

reconstituído integral, açúcar, fermento lácteo, soro 

de leite em pó), preparado de fruta e cereal (água, 

xarope de açúcar, amido modificado, polpa de 

morango, cereal infantil - açúcar, vitaminas (B1, 

B2, B6 e D) e minerais (ferro e zinco), sulfato de 

zinco, aroma idêntico ao natural de morango, 

acidulante ácido cítrico, conservador sorbato de 

potássio, espessante goma xantana e corantes 

artificiais bordeaux S e ponceu 4R) açúcar, 

fermento lácteo e soro de leite em pó. Colorido 

artificialmente. Embalados em copos plásticose 

vedados com tampa de alumínio, com 6 unidades 

formando bandeja e mantida sob refrigeração. Com 

aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares ao mesmo e 

Cartela 300 4,83 1.450,00 
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deverá estar isentos de ranço e de outras 

características indesejáveis. Na parte externa da 

embalagem os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto, validade mínima de 15 

(quinze) dias a partir da data de entrega na unidade 

requisitante.  

39 

Leite de côco 200ml. Ingredientes: leite de coco, 

água, conservador INS 202, INS 211 e INS 223, 

acidulante INS 330 e espessante INS 466. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, nº do lote, data de validade, quantidade 

do produto. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de 

entrega na unidade. 

Unid. 80 5,50 440,00 

40 

Leite condensado 395g, obtido pela desidratação 

do leite, adicionado de sacarose ou glicose, 

embalado em lata limpas, isenta de ferrugem, não 

amassada, não estufada, resistente, que garanta a 

integridade do produto. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto. Atender as exigências 

do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme 

Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da 

Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

origem Animal. Deverá apresentar validade 

mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

Peso aproximado 395g 

Unid. 150 3,67 550,00 

41 

Leite em pó 400g. Leite em pó integral, instantâneo 

Leite integral, vitaminas (C,A e D), pirofosfato e 

emulsificante lecitina de soja. Embalagem atóxica, 

limpas, não violada, resistentes que garantam a 

integridade do produto até o momento do consumo.  

A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar 400g.  

Unid. 400 12,00 4.800,00 

42 

Leite integral pasteurizado, tipo "a" integral 

homogeneizado. Teor de gorduras de 3%. 

embalagem contendo litro, com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade e 

capacidade, o produto devera ter registro no 

ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. 

Caixa com 12 litros cada. 

Cx. 400 42,00 16.800,00 
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43 

Macarrão espaguete 500g vitaminado, espaguete, 

cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de 

trigo especial, ovos, e demais substâncias 

permitidas, isenta de corantes artificiais sujidades, 

parasitas, admitida umidade máxima 13%, 

Embalagem de 500g, em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo acondicionados em 

fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Fardo com 10 pacotes de 500g. 

Fardo 17 22,67 385,33 

44 

Macarrão parafuso 500g (1x5Kg), vitaminado, 

parafuso, sêmola de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, 

Embalagem de 500g, em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo acondicionados em 

fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Fardo com 10 pacotes de 500g. 

Fardo 50 22,67 1.133,33 

46 

Maionese 500g, emulsão cremosa, obtidas com 

ovos e óleo vegetal, com adição de condimentos, 

substancias comestíveis e sem corantes, de 

consistência cremosa, amarelo claro, com cheiro e 

sabor próprio, isento de sujidades e seus 

ingredientes em perfeito estado de conservação. 

Acondicionada em embalagem de 500g.  

Unid. 170 6,67 1.133,33 

47 

Margarina 500g, com 70% de lipídios. Margarina 

produzida exclusivamente de gordura vegetal, com 

adição de sal., em potes de polipropileno com lacre 

de papel aluminizado entre a tampa e o pote, 

resistentes, que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo contendo peso líquido 

500g. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

Cx. 30 54,33 1.630,00 
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(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Caixa com 12 unidades de 500g. 

48 

Milho para pipoca 500g. Grãos de milho amarelo, 

com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com 

ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de 

sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g, 

em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos 

não violados, resistentes que garantam a 

integridade do produto até o momento do consumo.  

A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Pacote de 500g.  

Pct. 200 3,33 666,67 

49 

Milho verde em conserva 2kg. Acondicionado em 

recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, 

vedado hermeticamente e limpo. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Com peso liquido drenado de 2kg.  

Unid. 170 17,33 2.946,67 

50 

Mistura para bolo, sabor chocolate 450g. 

Ingredientes: Açúcar, farinha de trigo com ferro e 

ácido fólico, gordura vegetal, cacau em pó, amido, 

sal, fermento químico, bicarbonato de sódio, 

fosfato, monocálcico, fosfato, ácido de alumínio e 

sódio, pirofosfato de sódio, aromatizantes e 

espessantes goma guar. Caixa com 12 caixinhas de 

450g. 

Cx. 30 36,00 1.080,00 

51 

Mistura para bolo, sabor de Coco 450g. 

Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, amido de milho, gordura 

vegetal hidrogenada, sal, estabilizante estearato de 

propileno glicol, fermentos químicos (bicarbonato 

de sódio, pirofosfato de sódio, fosfato de alumínio 

e sódio, fosfato monocálcicomonohidratado), e 

aromatizante. Contém Glúten. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante.  

Cx. 20 36,00 720,00 
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Embalagem em sachês atóxicos, limpos não 

violados, resistentes que garantam a integridade do 

produto até o momento do consumo 

acondicionados. Caixa com 12 caixinhas de 450g. 

52 

Mistura para bolo, sabor de fubá450g. Açúcar, 

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico, fubá de milho, gordura vegetal hidrogenada, 

fermentos químicos pirofosfato de sódio e 

bicarbonato, estabilizante estearato de propileno 

glicol, sal, erva doce, aromatizante e corante 

natural urucum. Contém Glúten.  A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante.  

Embalagem em sachês atóxicos, limpos não 

violados, resistentes que garantam a integridade do 

produto até o momento do consumo 

acondicionados. Caixa com 12 caixinhas de 450g. 

Cx. 30 36,00 1.080,00 

53 

Mistura para bolo, sabor de laranja 450g. 

Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, amido de milho, gordura 

vegetal hidrogenada, sal, estabilizante estearato de 

propileno glicol, fermentos químicos (bicarbonato 

de sódio, pirofosfato de sódio, fosfato de alumínio 

e sódio, fosfato monocálcicomonohidratado) e 

aromatizante. Contém Glúten. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante.  

Embalagem em sachês atóxicos, limpos não 

violados, resistentes que garantam a integridade do 

produto até o momento do consumo 

acondicionados. Caixa com 12 caixinhas de 450g. 

Cx. 30 36,00 1.080,00 

54 

Mistura para bolo, sabor milho cremoso 450g 

Ingredientes: Açúcar, farinha de milho enriquecida 

com ferro e ácido fólico, farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, amido de 

milho, amido modificado, aromatizante, sal, 

fermentos químicos (bicarbonato de sódio, 

pirofosfato ácido de sódio, fosfato de alumínio e 

sódio), espessante (goma xantana) e corante 

artificial tartrazina. O produto deverá apresentar 

Cx. 50 36,00 1.800,00 
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validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data 

de entrega na unidade requisitante.  Embalagemem 

sachêsatóxicos, limpos não violados, resistentes 

que garantam a integridade do produto até o 

momento do consumo acondicionados. Caixa com 

12 caixinhas de 450g. 

55 

Óleo de milho 900ml. Óleo extraído do germe do 

milho. Apresenta-se como um óleo límpido, de cor 

amarelo claro, odor e sabor suave característico e 

antioxidante ácido cítrico. Livre de sujidades, 

parasitas, larvas, acondicionado em PET de 900ml. 

Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 

meses e a partir da data de entrega na unidade 

solicitante. Caixa com 20 unidades de 900ml 

Cx. 100 
156,0

0 
15.600,00 

56 

Óleo de soja refinado 900ml. Embalado em vidros 

plásticos, não amassados, sem estufamentos, 

resistentes, que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo, contendo 900 ml. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 10 

(dez) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Caixa com 20 unidades de 900ml. 

Cx. 20 
103,0

0 
2.060,00 

57 

Óregano desidratado. Constituído de folhas 

acompanhadas ou não de pequenas unidades 

florais, sãs, secas e limpas, acondicionado em saco 

de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote, data de fabricação, 

data de validade, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Pct com 10g 

Kg 02 65,67 131,33 

58 

Ovo de galinha, classe A, tipo 3 grande. Produto 

fresco de ave galinácea, tipo grande, íntegro, sem 

manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais; 

acondicionados em embalagem apropriada com 30 

unidades. 

Cartela 300 12,00 3.600,00 

59 

Pão de Forma 500g. Farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, açúcar, sal, aroma 

artificial, leite em pó integral, emulsificante, 

gordura vegetal, conservante, propionato de cálcio 

e ácido sorbico, fermento biológico. Pacote com 

500g de produto fatiado, embalados em sacos 

plásticos, transparentes, limpos, não violados, 

Pct. 170 8,33 1.416,67 
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resistentes, que garantam a integridade do produto. 

A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto. Deverá apresentar validade mínima de 30 

(trinta) dias a partir da data de entrega na unidade 

solicitante. Pacote de 500g.  

60 

Pirulito 600g (50 unidades), pirulito no sabor 

cereja, com recheio de chicle sabor tutti frutti. 

Ingredientes: açúcar, xarope de glucose, goma, 

base, acidulante, ácido cítrico, aromatizantes, 

regulador de acidez, lactado de sódio, umectante 

glicerina e corante artificial vermelho. Pode conter 

traços de leite. Não contem glúten. Embalados em 

sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não 

violados, resistentes que garantam a integridade do 

produto até o momento do consumo 

acondicionados. Pacote de 600g, com 50 unidades. 

A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 6 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante.  

Pct 160 8,33 1.333,33 

61 

Polvilho doce, 1Kg. Embalagem de 1Kg, sacos 

plásticos transparentes e atóxicos, tampos não 

violados, resistentes que garantam a integridade do 

produto até o momento do consumo, 

acondicionado em fardos lacrados. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, nº do lote, data de validade, quantidade 

do produto. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de 

entrega na unidade. Fardo com 20 pacotes de 1Kg 

cada. 

Fardo 20 
100,0

0 
2.000,00 

62 

Rapadura 1Kg, acondicionado em papel celofane, 

Transparente, atóxico, resistente, hermeticamente 

fechado. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, data de 

validade, quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega. Peso aproximado de 1Kg 

Unid. 20 11,67 233,33 

63 

Requeijão Cremoso Tradicional 200g. 

Ingredientes: Leite, creme de leite, sal, concentrado 

protéico do soro de leite, cloreto de cálcio, 

Unid. 30 6,67 200,00 
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fermento lácteo, coalho, estabilizante polifosfato 

de sódio e conservadores: sorbato de potássio e 

nisina. 

64 

Refrigerante 2L, sabor Cola. Refrigerante 

composto de extrato de cola. Composto água 

gaseificada, sacarina, sendo permitido extratos 

vegetais, cafeína, corante, caramelo, isento de 

corantes artificiais, livre de sujidades, parasitas, 

larvas, acondicionado em PET com tampa de rosca, 

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 

meses a partir da data de entrega. Fardo com 6 

frascos de 2L.  

Fardo 30 32,67 980,00 

65 

Refrigerante 2L, Guaraná. Refrigerante composto 

de extrato de guaraná. Composto de semente de 

guaraná, água gaseificada, açucar, sendo permitido 

0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná, 

aroma natural de guaraná, isento de corantes 

artificiais, livre de sujidades, parasitas, larvas, 

acondicionado em PET com tampa de rosca, deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega. Fardo com 6 frascos de 

2L.  

Fardo 30 30,67 920,00 

66 

Refrigerante 2L, sabor Laranja. Refrigerante 

composto de água gaseificada, açúcar, suco de 

laranja, aroma sintético artificial, acidulante, ácido 

cítrico, conservador benzoato de sódio, 

estabilizantes acetato, sacarose e dioctil, 

sulfosuccinato de sódio, corante artificial amarelo. 

Livre de sujidades, parasitas, larvas, acondicionado 

em PET com tampa de rosca, deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data 

de entrega. Fardo com 6 frascos de 2L.  

Fardo 30 30,67 920,00 

67 

Refrigerante 2L, sabor Limão. Refrigerante 

composto de água gaseificada, açúcar, suco 

concentrado de limão, aroma natural de limão. 

Conservantes: benzoato de sódio e sorbato de 

potássio, acidulante ácido cítrico, livre de 

sujidades, parasitas, larvas, acondicionado em PET 

com tampa de rosca, deverá apresentar validade 

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 

entrega. Fardo com 6 frascos de 2L.  

Fardo 30 30,67 920,00 

68 

Refrigerante 2L, sabor Uva. Refrigerante composto 

de água gaseificada, sucos de uva e limão, aroma 

sintético idêntico ao natural, acidulante, ácido 

cítrico. Regulador de acidez citrato de sódio. 

Conservadores benzoato de sódio e sorbato de 

potássio, corante artificial amaranto, azul brilhante 

FCF tartrazina. Livre de sujidades, parasitas, 

Fardo 30 30,67 920,00 
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larvas, acondicionado em PET com tampa de rosca, 

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 

meses a partir da data de entrega. Fardo com 6 

frascos de 2L.  

69 

Sal refinado 1Kg. Sal iodado, constituído de 

cristais de granulação uniforme e isento de 

impurezas e umidade, acondicionado em saco 

plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote data de fabricação, 

quantidade do produto, número de registro. Deverá 

apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega. Pacotes de 01 Kg 

Kg 70 1,58 110,83 

70 

Tempero completo, 1Kg, alho e sal. Concentrado 

de sal, polpa de alho e conservador metabissulfito 

de sódio. Embalagem plástica, com dizeres de 

rotulagem, contendo informações dos ingredientes, 

data de fabricação. Registro no MS produto próprio 

para consumo humano e em conformidade com a 

legislação em vigor. Embalagem 1Kg 

Kg 15 9,00 135,00 

71 

Trigo para kibe 500g. Grãos limpos processados 

embalagem em sacos plásticos, transparentes, 

limpos, não violados, resistentes, que garantam a 

integridade do produto, acondicionados em fardos 

lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 

validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da 

data de entrega. Fardo com 20 pacotes de 500g 

cada. Embalagem de 500g.  

Fardo 04 51,33 205,33 

73 

Gelatina em po, 25gr, caixa com 15unidades, 

embalagem integra e com todas as recomendações 

do fabricante, sabores diversos. 

Unid. 170 1,67 283,33 

74 

Sardinha 125g, Ingredientes: Sardinha, água de 

constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja 

e sal. não contém glúten. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote data de fabricação.  

Unid. 1000     

75 

Abacate manteiga. De primeira qualidade casca 

lisa, verde in natura, apresentado grau de 

maturação que permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições adequadas 

para o consumo. Com ausência de sujidades, 

parasitas e larvas. 

Kg 40 5,50 220,00 

76 
Abacaxi tipo pérola. Maduro, frutos de tamanho 

médio, no grau máximo de evolução no tamanho, 
Unid. 600 2,83 1.700,00 
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aroma e sabor da espécie, uniforme, sem 

ferimentos ou defeitos. Pesando exatamente por 

unidade entre 1 a 1,5kg 

77 

Alho. Graúdo do tipo comum, cabeça inteira 

fisiologicamente desenvolvido, com bulbos 

curados, sem chocamento, danos mecânicos ou 

causado por pragas. 

Kg 70 23,33 1.633,33 

78 

Alface. Fresca, tamanho e coloração uniforme, 

devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, 

isenta de material terroso e unidade externa 

anormal, livre de resíduos de fertilizantes 

sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

kg 40 4,33 173,33 

79 

Abóbora. Produtos sãos, limpos e de boa qualidade, 

sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com 

aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e 

uniformidade no tamanho e na cor. Não serão 

permitidos rachaduras, perfurações e cortes. 

Kg 60 2,83 170,00 

80 

Abobrinha. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos 

da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. 

Não serão permitidos rachaduras, perfurações e 

cortes. 

Kg 30 3,17 95,00 

81 

Banana prata. Em pencas,de primeira qualidade, 

tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e 

intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, acondicionada em pencas integras. 

Kg 600 4,17 2.500,00 

82 

Batata doce. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos 

da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. 

Não serão permitidos rachaduras, perfurações e 

cortes. 

Kg 40 4,17 166,67 

83 

Batata inglesa. Comum especial, lavada, tamanho 

grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos 

ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos 

estranhos ou terra aderida à superfície externa. 

Kg 80 4,17 333,33 

84 

Beterraba. Sem folhas, primeira, bulbos de 

tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra 

aderida à superfície 

Kg 30 4,67 140,00 

85 

Cenoura. Sem folhas, primeira, tamanho médio, 

uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem 

corpos estranhos ou tenros aderida à superfície 

externa. 

Kg  220 4,67 1.026,67 
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86 

Cebola. Não brotada, sem danos fisiológicos ou 

mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem 

ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, 

turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidos. 

kg 220 4,67 1.026,67 

87 

Cebolinha. Folhas interinas, com talo, graúdas, sem 

manchas, com coloração uniforme, turgescentes, 

intactas, firmes e bem desenvolvidas, maço 

aproximadamente 300g (sem raízes). 

Maço  16 3,33 53,33 

88 

Coentro. De Primeira qualidade hortaliça 

classificada como verdura cor verde fresco aspecto 

e sabor próprio, isenta de sinais de apodrecimento, 

sujidades e materiais terrosos em maços de 500g. 

Maço 16 3,33 53,33 

89 

Couve. Tipo manteiga de tamanho médio, talo 

verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem 

manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta 

de material terroso e umidade externa anormal, 

livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. Maço com aproximadamente 500g 

cada. 

Maço  30 3,67 110,00 

90 

Chuchú. Produtos sãos, limpos e de boa qualidade, 

sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com 

aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e 

uniformidade no tamanho e na cor. Não serão 

permitidos rachaduras, perfurações e cortes. 

Kg 30 3,67 110,00 

91 

Laranja. Madura, frutos de tamanho médio, no grau 

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da 

espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, 

firmes e com brilho. 

Kg 170 2,50 425,00 

92 

Maçã vermelha nacional. De primeira, fresco, livre 

de resíduos de fertilizantes, sujicidas, parasitas e 

larvas, tamanhas e coloração uniformes, devendo 

ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e 

intacta. 

Kg 170 6,67 1.133,33 

93 

Mamão tipo Havaí. Com 80 a 90% de maturação, 

frutos de tamanho médio, com aproximadamente 

400g, no grau máximo de evolução no tamanho, 

aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho livre de sujicidades, 

parasitas e larvas. 

Kg 30 4,00 120,00 

94 

Mandioca. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos 

da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. 

Não serão permitidos rachaduras, perfurações e 

cortes. 

Kg 70 2,83 198,33 

95 
Maracujá. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 
Kg 30 9,00 270,00 
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desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos 

da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. 

Não serão permitidos rachaduras, perfurações e 

cortes. 

96 

Melancia. Redonda, graúda, de primeira, livre de 

sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 

madura, com polpa firme e intacta. 

Kg 400 1,83 733,33 

97 

Repolho verde. Tamanho médio, primeira 

qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos ou 

defeitos, tenros, sem manchas e com coloração 

uniforme. livres de terra nas folhas externas. 

Kg 170 3,67 623,33 

98 

Tangerina. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos 

da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. 

Não serão permitidos rachaduras, perfurações e 

cortes. 

Kg 170 4,83 821,67 

99 

Tomate. Tipo maçã, tamanho médio, com 

aproximadamente 80% de maturação, sem 

ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com 

coloração uniforme e brilho. 

Kg 170 5,07 861,33 

100 

Uva Itália nacional. De primeira, tamanho e 

coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida 

e madura, com polpa intacta e firme, sem danos 

físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e 

transporte. 

Kg 20 7,67 153,33 

101 

Carne bovina de 1ª, (alcatra, chã de dentro, coxão 

mole, patinho, lombo), resfriada, limpa, aspecto: 

próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa 

cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas 

ou pardacentas. odor: próprio tipo de corte: 

característico da peça conforme o padrão descrito 

na Portaria n° 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. 

de 18/11/88, Seção I. embalada em saco plástico 

transparente e atóxico, limpo, não violado, 

resistente, que garanta a integridade do produto até 

o momento do consumo, acondicionado em caixas 

lacradas. Serão adotados os critérios e padrões 

estabelecidos na Resolução RDC n°.12, 02/01/01, 

Anvisa/MS, Anexo I, Grupo 5. item a, publicada no 

D.O.U. Seção I em 10/01/01. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto, número do registro no 

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo 

de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar 

Kg 1000 22,67 22.666,67 
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validade mínima de 20 (vinte) [dias a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. 

102 

Carne bovina, de 2ª (músculo) moída, resfriada, 

limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida 

nem pegajosa cor: própria da espécie, sem manchas 

esverdeadas ou pardacentas, odor: próprio tipo de 

corte: característico da peça conforme o padrão 

descrito na Portaria n° 5 de 8/11/88 e publicada no 

D.O.U. de 18/11/88, Seção I. embalada em saco 

plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, 

resistente, que garanta a integridade do produto até 

o momento do consumo, acondicionado em caixas 

lacradas. Serão adotados os critérios e padrões 

estabelecidos na Resolução RDC n°.12, 02/01/01, 

Anvisa/MS, Anexo I, Grupo 5. item a, publicada no 

D.O.U. Seção I em 10/01/01. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto, número do registro no 

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo 

de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. 

Kg 2200 17,17 37.766,67 

103 

Carne de sol, bovina, salgada, curada, seca, 

embalada a vácuo, em sacos plásticos transparentes 

e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, que 

garantam a integridade do produto até o momento 

do consumo. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto, número do registro no 

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo 

de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. 

Kg 1100 24,67 27.133,33 

104 

Frango inteiro congelado. semi-processado, 

congelado,inteiro eviscerado, com aspecto 

cor,cheiro e sabor próprios, sem manchas e 

parasitas, acondicionado em saco plástico 

polietileno, transparente atóxico, peso em media 

2kg. 

Kg 1100 6,33 6.966,67 

105 

Linguiça Calabresa 1Kg. Ingredientes: Carne 

suína, gordura suína, carne mecanicamente 

separada de ave, água, proteína vegetal de soja, sal, 

estabilizante tripolifosfato de sódio, especiarias 

naturais (pimenta vermelha, pimenta, alho, cebola, 

coentro, pimenta preta e noz-moscada), 

antioxidante eritorbato de sódio, 

Kg 300 39,00 11.700,00 
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espessantecarragena, estabilizante 

pirofosfatotetrassódico, conservadores nitrito e 

nitrato de sódio, corante natural carmim de 

cochonilha, realçador de sabor glutamato 

monossódico, açúcar, maltodextrina e corante 

natural de caramelo. Aspecto característico e boa 

qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, 

acondicionada em embalagem de sistema a vácuo 

mantida sob refrigeração. Externamente os dados 

de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto, validade mínima de 2 (dois) meses a partir 

da data de entrega na unidade requisitante.   

Embalagem de 5 Kg.  

106 

Linguiça de frango. Ingredientes: Carne de frango, 

água, gordura de frango, proteína de soja, sal, 

açúcar, cebola, pimenta, alho, salsa, coentro, nóz-

moscada, regulador de acidez: lactato de sódio, 

estabilizante: tripolifosfato de sódio, realçador de 

sabor: glutamato monossódico, antioxidante: 

isoascorbato de sódio, aromatizante: aroma natural 

de extrato de alecrim, conservador: nitrito de sódio.  

Aspecto característico e boa qualidade, isenta de 

sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em 

embalagem de sistema a vácuo mantida sob 

refrigeração. Externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto,validade mínima de 2 (dois) meses a partir 

da data de entrega na unidade requisitante.  

Kg 170 13,33 2.266,67 

107 

Linguiça Suína. Carne suína, água, proteína vegetal 

de soja, sal, dextrina, estabilizante tripolifosfato de 

sódio, especiarias naturais (coentro, noz-moscada, 

alho, pimenta preta, pimenta branca e capsicum), 

antioxidante eritorbato de sódio, corante natural de 

beterraba, realçador de sabor glutamato 

monossódico, conservadores nitrito e nitrato de 

sódio, corante natural carmim de cochonilha.  

Aspecto característico e boa qualidade, isenta de 

sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em 

embalagem de sistema a vácuo mantida sob 

refrigeração. Externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto, validade mínima de 2 (dois) meses a partir 

da data de entrega na unidade requisitante.  

Kg 80 13,33 1.066,67 

108 
Peito de frango congelado, produto não 

transgênico. Embalado à vácuo, acondicionado em 
Kg 1000 8,00 8.000,00 
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embalagem de 1Kg, confeccionada em filme PVC 

transparente ou material plástico transparente, 

contendo identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade, peso e carimbos 

oficiais do Serviço de Inspeção. Deve apresentar: 

odor agradável, possuir consistência firme, não 

deve apresentar manchas verde e escuras, não 

conter água além do permitido. Validade não 

inferior a 8 meses, a partir da data de entrega. 

109 

Coxa e sobrecoxa de frango congelado, produto 

não transgênico. Embalado à vácuo, acondicionado 

em embalagem de 1Kg, confeccionada em filme 

PVC transparente ou material plástico transparente, 

contendo identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade, peso e carimbos 

oficiais do Serviço de Inspeção. Congelado a -18°C 

ou mais frio Deve apresentar: odor agradável, 

possuir consistência firme, não deve apresentar 

manchas verde e escuras, não conter agua além do 

permitido. Validade não inferior a 8 meses, a partir 

da data de entrega. 

Kg 600 8,00 4.800,00 

110 

Polpa de fruta, sabor abacaxi, 100% natural, 

congelada, diluição de 100 x 500 ml, no sabor 

abacaxi, condicionada em embalagem de 1 kg 

confeccionada em plástico transparente, resistente. 

Contendo no corpo da embalagem informações do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

O produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

Kg 400 11,00 4.400,00 

111 

Polpa de fruta, sabor acerola, 100% natural, 

congelada, diluição de 100 x 500 ml, no sabor 

acerola, condicionada em embalagem de 1 kg 

confeccionada em plástico transparente, resistente. 

Contendo no corpo da embalagem informações do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

O produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

Kg 400 11,00 4.400,00 

112 

Polpa de fruta, sabor caju, 100% natural, 

congelada, diluição de 100 x 500 ml, no sabor caju, 

condicionada em embalagem de 1 kg 

confeccionada em plástico transparente, resistente. 

Contendo no corpo da embalagem informações do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

O produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

Kg 300 11,00 3.300,00 

113 

Polpa de fruta, sabor goiaba, 100% natural, 

congelada, diluição de 100 x 500 ml, no sabor 

goiaba, condicionada em embalagem de 1 kg 

Kg 300 11,00 3.300,00 
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confeccionada em plástico transparente, resistente. 

Contendo no corpo da embalagem informações do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

O produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

114 

Polpa de fruta, sabor maracujá, 100% natural, 

congelada, diluição de 100 x 500 ml, no sabor 

maracujá, condicionada em embalagem de 1 kg 

confeccionada em plástico transparente, resistente. 

Contendo no corpo da embalagem informações do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

O produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

Kg 300 14,00 4.200,00 

115 

Queijo mussarela, de 1ª qualidade, a embalagem 

original deve ser a vácuo em saco plástico 

transparente e atóxico, limpo, não violado, 

resistente, que garanta a integridade do produto até 

o momento do consumo, acondicionado em caixas 

lacradas. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto, número do registro no 

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo 

de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. 

Kg 60 18,00 1.080,00 

 

 

 

116 

Queijo Curado. Queijo tipo curado, embalado em 

saco plástico transparente atóxico, resistente, 

hermeticamente fechado. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote, data de fabricação, 

quantidade do produto.Deverá apresentar validade 

mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

Com registro no ministério da agricultura, 

SIF/DIPOA. Embalagem com 1Kg. 

Kg 30 18,00 540,00 

117 

Queijo Ralado 1Kg. Queijo tipo parmesão ralado, 

embalado em saco plástico transparente atóxico, 

resistente, hermeticamente fechado. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, número do lote, data 

de fabricação, quantidade do produto. Deverá 

apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega. Com registro no 

ministério da agricultura, SIF/DIPOA. Embalagem 

com 1Kg. 

Kg  40 22,67 906,67 

118 

Salsicha suína. Salsicha de carne suína, com 

condimentos triturados, misturados e cozidos, com 

aspecto característico e boa qualidade, isenta de 

 

 

 

 

 

 

10,67 426,67 
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sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em 

embalagem em sistema a vácuo mantida sob 

refrigeração. Externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto, validade mínima de 2 (dois) meses a partir 

da data de entrega na unidade requisitante.  

Kg 40 

119 

Pão Francês. Pão Francês, 50 gramas. Produto 

obtido pela cocção, em condições técnicas e 

higiênico-sanitarias adequadas, preparado com 

farinha trigo, fermento biológico, sal, açúcar, 

margarina podendo conter outros ingredientes, 

desde que declarados e aprovados pela Anvisa. 

Kg 800 9,67 7.733,33 

120 

Pão para cachorro quente. Características gerais: o 

pão para cachorro-quente deve ser de massa doce, 

produzidos com farinha enriquecida com ácido 

fólico e ferro, macio, limpo e sem corantes. 

Kg 1300 10,00 13.000,00 

121 

Rosca. (Pão doce). Composição mínima da massa: 

farinha de trigo fortificado com ferro e ácido fólico, 

açúcar, gordura vegetal e outras substâncias 

permitidas; embalado em saco plástico atóxico, e 

suas condições deverão estar de acordo com a RDC 

nº 90 de 18/10/2000 e suas alterações. Peso mínimo 

50g. 

Kg 800 10,00 8.000,00 

 

Valor Global ................... R$: 

 

350.906,83 

 

 

LOTE VI 

(FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

MATÉRIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS 

Itens 

Descriminação dos produtos 

Unid. Quant. Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 

Água sanitária 1L, alvejante, desinfetante, 

bactericida com teor de cloro ativo mínimo 2% a 

2,5% embalagem resistente, frasco com 1.000 ml 

com registro no Ministério da Saúde portaria nº 89 

de 25/08/94. Caixa com 12 unidade de 1L cada. 

Similar a Q Boa ou Brilhante 

Cx 18 45,50 819,00 

02 

Álcool 1L 70%. Álcool refinado e hidratado 

industrial – teor alcoólico e recipiente plástico em 

embalagem de 1000 ml, para uso geral. Caixa com 

12 unidades de 1L cada. 

 

Cx 
40 120,00 4.800,00 

03 

Amaciante de roupa 2L, aspecto físico líquido 

viscoso concentrado, perfumado. Frasco de 2 litros, 

com tampa abre e fecha com lacre de rosquear. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, número do lote, 

 

 

 

 

Cx  

15 49,50 742,50 
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validade e número de registro no Ministério da 

Saúde. Caixa com 06 frascos de 2L cada. 

 

 

04 Aromatizante spray 380ml, com aroma de lavanda.  Unid. 30 76,00 2.280,00 

 

05 

Assadeira redonda grande, alumínio, 

confeccionada em material de alumínio, fundido, 

tamanho grande, medindo 7x37cm de diâmetro. 

Unid. 

03 62,00 186,00 

06 

Assadeira redonda média, alumínio, confeccionada 

em material de alumínio, fundido, tamanho médio, 

medindo 6x32cm de diâmetro. 

Unid. 

03 51,00 153,00 

07 

Assadeira redonda pequena, alumínio, 

confeccionada em material de alumínio, fundido, 

tamanho pequeno, medindo 6x27cm de diâmetro. 

Unid. 

03 43,50 130,50 

08 

Assadeira retangular, alumínio, confeccionada em 

material de alumínio, fundido, tamanho pequeno, 

medindo 40 x 28 x 6,4cm 

Unid. 

05 49,50 247,50 

09 

Assadeira retangular, em alumínio, nº 3, 

confeccionada em material de alumínio, fundido, 

tamanho médio, medindo 40 x 35 cm, n° 03. 

Unid. 

10 49,50 495,00 

10 

Assadeira retangular, em alumínio, nº 4, 

confeccionada em material de alumínio, fundido, 

tamanho grande, medindo 40 x 50 cm, nº 04. 

Unid. 

10 63,00 630,00 

11 

Avental impermeável, para serviços gerais, feito 

com material impermeável (emborrachado), 

medindo aproximadamente 85 x 65 cm. 

Unid. 

40 17,50 700,00 

12 

Bacia plástica, 15L, confeccionada em material 

plástico, com capacidade para 15 litros, alta 

densidade (pead) e resistência a impacto, paredes, 

fundo e encaixe da alça reforçados, com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. 

 

 

Unid. 10 13,75 137,50 

13 

Bacia plástica, 26L, confeccionada em material 

plástico, com capacidade para 26 litros, alta 

densidade (pead) e resistência a impacto, paredes, 

fundo e encaixe da alça reforçados, com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. 

 

Unid. 

10 21,25 212,50 

14 

Balde plástico 20L, alça em aço zincado, 20 litros, 

alta densidade (pead) e resistência a impacto, 

paredes, fundo e encaixe da alça reforçados, com 

dados de identificação do produto e marca do 

fabricante. 

 

 

Unid. 15 21,50 322,50 

15 Bandeja laminada descartável redonda nº 06 Unid. 05 5,50 27,50 

16 Bandeja laminada descartável redonda nº 07 Unid. 05 5,50 27,50 

17 Bandeja laminada descartável retangular nº 06 Unid. 05 5,25 26,25 

18 Borracha para panela de pressão de 07 litros. Unid. 10 8,00 80,00 

19 Borracha para panela de pressão de 14 litros. Unid. 05 25,00   

20 Borracha para panela de pressão de 20 litros. Unid. 05 21,50 107,50 

21 

Bota de borracha, cano longo. Bota de borracha 

para limpeza, na cor branca, cano longo, 

numeração: 36 a 42 Par. 

Par 25 53,00 1.325,00 
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22 
Caixa de isopor, com tampa e capacidade para 60 

litros 

Unid. 
05 80,00 400,00 

23 
Caixa de isopor, com tampa e capacidade para 100 

litros 

Unid. 
05 155,00 775,00 

24 

Cera líquida incolor, 750ml, auto brilho com cera 

de carnaúba, parafina resina alcalina solúvel, de 

polimento, conservante, perfumada, com validade 

de 2 anos, com registro no Ministério da Saúde, 

químico responsável, data de fabricação 

composição e informações do fabricante e da 

validade estampada na embalagem. Caixa com 12 

unidades de 750ml cada.  

Cx 80 69,50 5.560,00 

25 

Cesto para lixo 50L, com tampa, confeccionado em 

plástico, com tampa, formato cilíndrico, fundo 

plano, com identificação do produto e marca do 

fabricante, capacidade para 50 litros 

Unid. 20 59,50 1.190,00 

26 

Cesto para lixo 100L, com tampa, confeccionado 

em plástico, com tampa, formato cilíndrico, fundo 

plano, com identificação do produto e marca do 

fabricante, capacidade para 100 litros 

Unid. 

10 114,50 1.145,00 

27 

Chaleira 5L. Chaleira confeccionada em material 

de alumínio, com capacidade para 5 litros, com 

alça. 

 

Unid. 05 48,00 240,00 

28 Coador para café, com capacidade para 500ml. Unid. 30 6,50 195,00 

29 
Colher de alumínio batido, cabo de madeira, 

medindo 50cm 

Unid. 
10 20,50 205,00 

30 
Colher de alumínio batido, vazada, cabo de 

madeira, medindo 50cm 

Unid. 
10 20,50 205,00 

31 
Colher de sopa, em aço inoxidável, de primeira 

qualidade. 
Unid. 10 4,75 47,50 

32 Colher de plástico, cor azul, para merenda escolar. Unid. 600 1,95 1.170,00 

33 Colheres descartáveis. Pacote com 50 unidades. Pct 80 4,20 336,00 

34 
Colônia infantil, sem álcool, 100ml. As fragâncias 

serão escolhidas no ato da solicitação. 

Unid. 
100 15,25 1.525,00 

35 
Condicionador de cabelo 300ml. Para todo tipo de 

cabelo, suave, uso infantil, 300ml. 

Unid. 
100 13,75 1.375,00 

36 
Copo de vidro com capacidade para 200ml, tipo 

americano. Caixa com 24 copos 
Cx  05 62,50 312,50 

37 
Copo de vidro com capacidade para 300ml, tipo 

americano. Caixa com 24 copos 
Cx  05 94,50 472,50 

38 

Copo descartável 200ml. Copo descartável, para 

líquidos, com capacidade de 200 ml, com corpo 

frisado e rebordamento anticortante, fabricado em 

poliestireno atóxico, na cor branco, em 

conformidade com a norma ABNT NBR-14865/02. 

Embalagem: caixa de papelão, onde os copos são 

acondicionados em sacos plásticos com 100 

unidades cada, contendo nome do fabricante e 

Cx  10 119,50 1.195,00 
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quantidade. Caixa contendo 30 pacotes de 100 

unidades cada pacote. 

39 Copo plástico na cor azul, 300ml.  Unid. 800 5,25 4.200,00 

40 Creme para pentear, infantil, 200ml. Unid. 100 11,25 1.125,00 

41 

Desinfetante 2L, aroma eucalipto. Desinfetante, 

aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e 

germicida. Composição aromática: eucalipto. 

Frasco de 2 litros. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e número de 

registro no Ministério da Saúde. Galão de 2 Litros 

cada. 

Unid.  500 7,70 3.850,00 

42 
Desinfetante pedra sanitária 25g, com aroma de 

lavanda. Caixa com 12 pedras sanitárias cada. 

Unid. 
100 33,00 3.300,00 

43 

Detergente de limpeza pesada, 1L. Detergente 

alcalino para limpeza pesada, destinado a remover 

todos os tipos de sujidades como óleos, graxas, 

gordura e qualquer tipo de sujidade. Frasco de 1L. 

 

Unid. 
200 7,95 1.590,00 

44 
Detergente limpa piso, 1L. Destinado à limpeza 

diária de todos os tipos de piso. 

Unid. 
200 12,25 2.450,00 

45 

Detergente líquido neutro 500ml, líquido, 

biodegradável em recipiente plástico de 500 ml, 

com bico dosador. Caixa com 24 unidades de 

500ml cada.  

Cx  80 31,25 2.500,00 

46 
Embalagem transparente, com capacidade para 

05Kg 
Kg 50 26,00 1.300,00 

47 
Embalagem transparente, com capacidade para 

20Kg 
Kg 50 26,00 1.300,00 

48 

Escorredor industrial para arroz 5 litros. Escorredor 

industrial, de alumínio reforçado, com diâmetro de 

boca de 30cm, com alça de alumínio, de vergalhão, 

com capacidade de 5 litros. Altura: 16cm, diâmetro 

da boca: 30cm e diâmetro do fundo: 20cm. 

Unid. 10 41,50 415,00 

49 
Escova para cabelo infantil. Para cabelos, uso 

infantil, corpo em material plástico resistente 
Unid. 20 12,25 245,00 

50 

Escova para lavar roupa base em plástico com 

cerdas em nylon, dimensões mínimas 13cm x 6cm, 

com dados de identificação do produto e marca do 

fabricante. 

Unid. 

20 2,50   

51 

Escova para vaso sanitário, com cerdas de nylon. 

Escova para lavagem em vaso sanitário, com cerdas 

de nylon, estrutura de plástico, com cabo, formado 

ovalado ou retangular, medindo aproximadamente 

6,5 x 13,5 cm. 

 

 

Unid. 30 11,50 345,00 

52 
Esponja dupla face. Pacote com 10 esponjas em 

embalagens individuais. 
Pct 80 30,00 2.400,00 

53 
Esponja para banho infantil, em espuma 

poliuretana. 

Unid. 
80 3,90 312,00 
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54 
Faca de serra, para cortar pão, confeccionada em 

aço inox, com cabo de plástico. 

Unid. 
10 26,25 262,50 

55 
Faca para carne, 8 polegadas. Faca confeccionada 

em material inox, de 8”. 

Unid. 
20 20,50 410,00 

56 
Filme de PVC, largura de 30cm por 100m de 

comprimento. 
Rolo 10 28,00 280,00 

57 Flanela para limpeza 48 cm x 60 cm – cor amarela. Unid. 180 4,75 855,00 

58 

Fósforo, com área de riscagem com vida útil 

compatível com o número de palitos da 

embalagem, caixa com 40 palitos, pacote com 10 

caixas. 

Pct 50 4,75 237,50 

59 
Garrafa térmica 1L, cor branca (pressão), com alça, 

corpo em plástico branca e fundo removível. 
Unid. 10 77,00 770,00 

60 
Isqueiro de bolso, a gás, não recarregável. Similar 

a Isqueiro Bic Max. 
Unid. 20 5,00 100,00 

61 
Jarra com tampa 5L, em material plástico, com 

graduação e com capacidade para 05 litros. 
Unid. 10 41,50 415,00 

62 

Lã de aço 14X1. Composição: Aço carbono. Pacote 

com 60g, com 8 unidades. Fardo com 14 pacotes de 

8 unidades cada. 

Fardo 80 32,00 2.560,00 

63 

Limpa alumínio 500ml. Ingredientes: Tensoativos 

não iônicos, abrasivos, sequestrante, conservante, 

corante, essência e água.  O produto deve estar em 

frasco cilindrico. O rótulo deve ter informação do 

lote, data de fabricação e validade, quantidade do 

produto. Caixa com 12 unidades de 500ml cada.  

Cx 30 46,00 1.380,00 

64 

Limpador multiuso floral, 500ml. Composição. 

Linear alquil benzeno sulfonato de sódio, 

tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, 

solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água. 

O produto deve estar em frasco não violado, com 

rótulo contendo informação do lote, data de 

fabricação e validade, quantidade do produto. 

Similar a Veja. Caixa com 24 unidades de 500ml 

cada. 

Cx 30 96,00 2.880,00 

65 

Luva emborrachada, tamanho M. Luva de 

segurança e proteção, para limpeza em látex 

natural, revestimento interno aveludado, palma 

antiderrapante e reforçada, tamanho grande, 

embalagem integra conforme praxes do fabricante, 

contendo dados de identificação, procedência, data 

de fabricação e validade e certificação de órgão 

competente. Unidade de fornecimento: par.. 

Pares 80 9,20 736,00 

66 
Mangueira 50m, em material plástico, para água, 

trançada, com 20 metros e esguicho na ponta. 
Unid. 10 58,50 585,00 

67 

Pá para lixo com cabo de 50cm, com aparador em 

metal medindo aproximadamente 20 x 5cm, cabo 

em madeira medindo aproximadamente 50 cm. 

 

Unid. 20 24,00 480,00 
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68 

Panela de alumínio, com tampa nº 45. Panela 

número 45 (diâmetro da panela), altura média de 

16cm, capacidade de 20 litros, com duas alças de 

madeira, presas com alumínio e dois rebites 

rebatidos cada cabo. Tampa de alumínio polido, 

pegador da tampa marrom em plástico baquelite 

(agüenta calor). Espessura do alumínio: 2mm, 

alumínio polido por fora e escovado por dentro. 

 

 

 

 

Unid. 
10 280,00 2.800,00 

69 

Panela de alumínio, com tampa nº 60. Panela 

número 60 (diâmetro da panela), altura média de 

25cm, capacidade de 35 litros, com duas alças de 

madeira, presas com alumínio e dois rebites 

rebatidos cada cabo. Tampa de alumínio polido, 

pegador da tampa marrom em plástico baquelite 

(agüenta calor). Espessura do alumínio: 2mm, 

alumínio polido por fora e escovado por dentro. 

 

 

 

Unid. 
10 385,00 3.850,00 

70 

Panela de pressão, 14L. Panela de pressão, 

confeccionada em alumínio, com capacidade para 

14L. 

Unid. 10 224,50 2.245,00 

71 

Panela de pressão, 4,5L. Panela de pressão, 

confeccionada em alumínio, com capacidade para 

4,5L. 

 

Unid. 10 61,50 615,00 

72 

Panela de pressão, 7L. Panela de pressão, 

confeccionada em alumínio, com capacidade para 

7L. 

 

Unid. 10 84,00 840,00 

73 

Pano de chão. Confeccionado em tecido de algodão 

cru, tipo sacaria branca de açúcar, lavado e 

alvejado, isento de rasgos ou outros defeitos que 

possam prejudicar sua utilização. Deverá seguir o 

modelo de sacaria, isto é, costurado internamente 

(no avesso) no comprimento e em apenas uma das 

larguras de forma a manter o formato de um saco.   

Com Urdidura mínima de 10 fios/cm, trama 

mínima de 9 fios/cm, 100% algodão isento de 

fiapos soltos.  

 

 

 

 

Unid. 
100 6,75 675,00 

74 

Pano de prato, em algodão alvejado, sem estampa, 

bordas com acabamento em overlock, alta 

absorção, com dados de identificação de produto e 

marca do fabricante.   

Unid. 200 7,00 1.400,00 

75 Papel alumínio 45cmx7,5m Rolo 50 7,75 387,50 

76 
Papel Higiênico sem perfume, folhas duplas com 

60 mts x 10 cm, pacotes com 16 unid. 
Pct. 200 52,00 10.400,00 

77 

Papel toalha 19mmx22mm embalagem com pacote 

com 2 unid (rolos) na cor branco. embalagem com 

dados de identificação do produto e marca do 

fabricante 

Unid. 100 42,95 4.295,00 
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78 

Peneira grande 20cm, de material plástico 

resistente. Peneira com cabo 20cm. Medida 240mm 

X 240mm X 55mm 

Unid. 

10 19,00 190,00 

79 
Pente infantil. Para cabelos, uso infantil, corpo em 

material plástico resistente 

Unid. 
20 6,50 130,00 

80 
Prato de plástico, fundo, cor azul, para merenda 

escolar. Tamanho: 150mm 
Unid. 800 5,25 4.200,00 

81 
Pratos descartáveis de plástico branco 21 cm de 

diâmetro Pacotes com 10 unidades 
Pct 300 16,95 5.085,00 

82 

Prendedor de roupas, corpo em material plástico 

reforçado, mola em arame reforçado, medindo 

aproximadamente 7 cm, embalagem com 12 peças 

Pct 20 3,50 70,00 

83 
Ralador, inox, seis lados, produzido em aço 

inoxidável e cabo plástico, com 6 lados raladores 

Unid. 
10 27,00 270,00 

84 Rastelo de plástico, com cabo de madeira Unid. 50 26,00 1.300,00 

85 

Regulador de gás, com mangueira para fogão 

caseiro. Kit contendo: 1 regulador de gás, modelo 

pequeno, mangueira de gás normalizada pela 

INMETRO e ABNT, com 1.25m de comprimento, 

e 2 abraçadeiras.  

 

 

Unid. 10 33,00 330,00 

86 

Rodo de madeira, com 2 lâminas, 40cm. Rodo com 

corpo de madeira, com 2 lâminas em borracha 

reforçada, macia, fixada na parte inferior da base, 

medindo aproximadamente 40 cm, cabo em 

madeira medindo aproximadamente 1,20 m. 

 

 

Unid. 30 11,50 345,00 

87 

Rodo de madeira, com 2 lâminas, 60cm Rodo com 

corpo de madeira, com 2 lâminas em borracha 

reforçada, macia, fixada na parte inferior da base, 

medindo aproximadamente 60 cm, cabo em 

madeira medindo aproximadamente 1,20 m. 

 

 

Unid. 30 20,50 615,00 

88 

Sabão em barra 200g, comum neutro, glicerinado, 

barra de 200g, acondicionado em embalagem 

plástica com 5 unidades. Caixa com 12 embalagens 

plásticas, com 05 unidades cada. 

 

 

Cx  
20 89,50 1.790,00 

89 

Sabão em pó biodegradável, para limpeza em geral, 

embalagem: caixa de 1000 gr. Composição: 

tensoativo, aniônico, alcalinizante, carga, 

coadjuvante, branqueador óptico, corante, enzimas, 

agente anti-redepositante, agente amaciante, 

perfume e água. Componente ativo: linear benzeno, 

sulfato de sódio. Similar a Omo ou Brilhante. Caixa 

com 12 unidades de 1Kg cada. 

Cx 100 124,50 12.450,00 

90 
Sabonete 90 gr. Sabonete aromatizante, em barra de 

90g e com agente hidrante para a pele. 
Unid. 300 2,90 870,00 

91 

Saco plástico lixo, 100 litros, 6 micras, cor preta, 

largura 75, altura 105, de polipropileno. Aplicação: 

uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá 

estar em conformidade com as normas da ABNT 

Pct 200 84,50 16.900,00 
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NBR 9190/9191/13055/13056. Pacote com 100 

unidades. 

92 

Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, 

largura 50, altura 53, de polipropileno. Aplicação: 

uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá 

estar em conformidade com as normas da ABNT 

NBR 9190/9191/13055/13056. Pacote com 100 

unidades. 

Pct 200 42,00 8.400,00 

93 

Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, 

largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: 

uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá 

estar em conformidade com as normas da ABNT 

NBR 9190/9191/13055/13056. Pacote com 100 

unidades. 

Pct 150 74,50 11.175,00 

94 

Soda caustica1kg. Ingredientes: Hidróxido de 

sódio. Alcalinidade de 96% à 99%. O produto deve 

está em potes de plástico com tampa de segurança.  

O rótulo deve ter informação do lote, data de 

fabricação e validade, quantidade do produto.   

Kg. 50 18,50 925,00 

95 

Tábua plástica para carne, confeccionada em 

polipropileno, retangular, com largura de 21,7cm, 

comprimento com alça de 31,5cm, comprimento 

sem alça de 25cm, espessura de 0,4cm. 

Unid. 20 16,00 320,00 

96 

Tigela plástica, cor azul, para merenda escolar. 

Tigela com abas: em polipropileno, com abas, 

empilhável. Lisa nas partes internas e externas, 

formato arredondado. Pigmentação homogênea em 

toda peça, acabamento polido brilhante, resistente 

a temperatura de 100 Celsius por 20 minutos.  

Unid.  800 6,95 4.330,00 

97 
Toalha de rosto branca. Toalha de rosto 100% 

algodão, 50x80cm, cor branca. 
Unid. 30 14,75 589,00 

98 
Tolha de banho, branca. Toalha de banho 100% 

algodão, 70x140cm, cor branca. 
Unid. 80 37,50 3.000,00 

99 
Touca descartável elástica. Pacote com 100 

unidades. 
Pct 80 19,50 1.560,00 

100 Vassoura de fibra sintética. Unid. 50 14,60 730,00 

101 

Vassoura de pelo V9 60cm, com cabo de madeira 

encapado com plástico e comprimento de 60 cm. 

Fornecer montada. 

Unid.  50 18,75 937,50 

102 Vassoura limpa teto, com cabo de 2,40m Unid. 10 23,75 237,50 

103 

Xampu infantil 400ml. Xampu suave para crianças 

entre 2 e 6 anos de idade, com pH balanceado e 

isento de sabão e álcool. Frascos de 400ml cada. 

Unid.  80 14,75 1.180,00 

Valor Global.................... R$: 172.517,75 

 
 

 

 

mailto:licitacao.natividade19@gmail.com


 
CNPJ: 01.809.474/0001-41 

 
 

Rua 07 de Setembro nº 31 - CEP: 77.370-000 - Centro - Fone: (63) 3372-1798 

E-mail: licitacao.natividade19@gmail.com 

 

LOTE VII 

(FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

MATÉRIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS 

Item 

Descriminação dos produtos 

Unid. Quant. Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

01 Adesivo em PVC – Banheiro Feminino Unid. 05 8,00 40,00 

02 Adesivo em PVC – Banheiro Masculino Unid. 05 8,00 40,00 

03 Alfinete cabeça colorida (cx com 50 Unid..) Cx 20 5,00 100,00 

04 
Almofada para carimbo, nº 3, tinta permanente 

(azul) 
Unid. 05 

6,00 
30,00 

05 
Almofada para carimbo, nº 3, tinta permanente 

(preta) 
Unid. 05 

6,00 
30,00 

06 Apontador de metal, para lápis de madeira Unid. 200 2,00 400,00 

07 

Balão latex cintilante, cores verde bandeira, azul, 

rosa, amarelo, alta resistência (pacote com 50 

unid.) 

pct 200 

10,00 

2.000,00 

08 Barbante 100% algodão, cor crú n° 06. 1kg Rolo 10 25,00 250,00 

09 Bastão de cola quente fina Kg 20 48,00 960,00 

10 
Bloco de anotação tipo post it 76x102 na cor 

verde neon, amarelo, rosa e roxo 
Unid. 100 

7,50 
750,00 

11 
Bloco de anotações tipo post it (anote e cole pct. 

com 04 blocos) tam. Aprox. 38x51 mm 
pct 100 

7,50 
750,00 

12 

Borracha branca, macia, especial para apagar 

escrita a lápis Nº 40, 2x3 cm (cx com 40 Unid.). 

1ª qualidade 

Cx 100 

18,00 

1.800,00 

13 Cadeado grande n° 45 Unid. 10 35,00 350,00 

14 Cadeado médio n° 35 Unid. 10 32,00 320,00 

15 Cadeado pequeno n° 20 Unid. 10 29,00 290,00 

16 
Caderno de protocolo capa dura laminada 

plastificada 100 fls. 
Unid. 10 

12,00 
120,00 

17 
Caderno de protocolo capa dura laminada 

plastificada 50 fls. 
Unid. 10 

6,50 
65,00 

18 

Caixa para arquivo de documento em 

polipropileno (arquivo morto), nas cores verde, 

azul, amarelo, vermelho 

Unid. 100 

6,50 

650,00 

19 
Calculadora eletrônica c/ 10 dígitos à bateria. 

Com garantia 
Unid. 10 

25,00 
250,00 

20 

Caneta Esferográfica, material plástico cristal, 

ponta de latão, esfera de tungstênio, tipo escrita, 

média, cor da tinta azul, corpo sextavado, tampa 

ventilada 1ª linha, traço uniforme, sem borrões ou 

falhas, cx 50/1 

Cx 60 

60,00 

3.600,00 

21 

Caneta Esferográfica, material plástico cristal, 

ponta de latão, esfera de tungstênio, tipo escrita, 

média, cor da tinta preta, corpo sextavado, tampa 

ventilada 1ª linha, traço uniforme, sem borrões ou 

falhas, cx 50/1 

Cx 100 

60,00 

6.000,00 
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22 

Caneta Esferográfica, material plástico cristal, 

ponta de latão, esfera de tungstênio, tipo escrita, 

média, cor da tinta vermelha, corpo sextavado, 

tampa ventilada 1ª linha, traço uniforme, sem 

borrões ou falhas, Cx 50/1/ 

Cx 100 

60,00 

6.000,00 

23 

Caneta marca texto fluorescente, a base de água, 

não tóxico secagem rápida com ponta chanfrada 

na cor amarela (cx com 12 Unid.) 

Cx 50 

24,00 

1.200,00 

24 

Caneta marca texto fluorescente, a base de água, 

não tóxico secagem rápida com ponta chanfrada 

na cor verde (cx com 12 Unid.) 

Cx 50 

24,00 

1.200,00 

25 
Capa plástica p/ encadernação na cor 

transparente, for A-4 
Unid. 100 

1,00 
100,00 

26 
Capa plástica p/ encadernação, na cor azul, for A-

4 
Unid. 100 

1,00 
100,00 

27 
Capa plástica p/ encadernação, na cor azul, for 

OF2 
Unid. 100 

1,00 
100,00 

28 
Capa plástica p/ encadernação, na cor preta, for 

A-4 
Unid. 100 

1,00 
100,00 

29 
Capa plástica p/ encadernação, na cor preta, for 

OF2 
Unid. 100 

1,00 
100,00 

30 
Capa plástica p/ encadernação, na cor 

transparente, for OF2 
Unid. 100 

1,00 
100,00 

31 Cartolina cores variadas, gramatura 180g Unid. 100 1,00 100,00 

32 Clipes em aço niquelado n° 04, cx com 500 gr. Cx 30 12,50 375,00 

33 Clipes em aço niquelado n° 1, cx com 500 gr. Cx 30 12,50 375,00 

34 Clipes em aço niquelado n° 2, cx com 500 gr. Cx 30 12,50 375,00 

35 Clipes em aço niquelado n° 2/0, cx com 500 gr. Cx 30 12,50 375,00 

36 Clipes em aço niquelado n° 3, cx com 500 gr Cx 30 12,50 375,00 

37 Clipes em aço niquelado n° 3/0, cx com 500 gr Cx 30 12,50 375,00 

38 Clipes em aço niquelado n° 4/0, cx com 50 unid. Cx 30 12,50 375,00 

39 
Clipes em aço niquelado n° 6/0, cx com 500 gr 

unid. 
Cx 30 

12,50 
375,00 

40 Clipes em aço niquelado n° 8/0, cx com 500 gr Cx 30 12,50 375,00 

41 Clipes em aço colorido Cx 30 5,00 150,00 

42 

Cola adesiva instantânea extra forte c/ tampa 

rosqueavel 5g. – composição: éster de ciano 

acrílico. obs.: condicionada em bisnaga 

totalmente de lástico p/ fácil manuseio 

Unid. 20 

15,00 

300,00 

43 Cola branca, não tóxica, base em pva, 90g Unid. 250 3,00 750,00 

44 
Cola gliter 23gr: nas cores vermelha azul, verde, 

prata e dourada 
tb 80 

2,50 
200,00 

45 Cola para isopor 80g Unid. 170 5,00 850,00 

46 
Colchete n° 09, cx com 72 Unidades, em aço 

resistente 

Cx 
10 

8,00 
80,00 

47 
Colchete n° 10, cx com 72 Unidades, em aço 

resistente 

Cx 
10 

10,00 
  100,00 
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48 

Corretivo líquido, à base de água secagem rápida 

não toxico 18ml (caixa 12x1) alta densidade, 1ª 

qualidade 

Cx 

20 

36,00 

720,0 0 

49 
Elástico amarelo n° 18, pct. com 100g (para 

dinheiro) 
Pct 05 

4,50 
22,50 

50 
Envelope Convite 16x23 cm, na cor verde 

bandeira 
Unid. 500 

0,35 
175,00 

51 Envelope Ofício 11,4x 22,9 cm na cor branca Unid. 500 0,30 150,00 

52 Envelope saco branco 22x32 Unid. 300 0,35 105,00 

53 Envelope saco branco 31x41/ Unid. 300 0,60 180,00 

54 Espiral p/ encadernação 12 mm (70 fls) Unid. 30 1,00 30,00 

55 Espiral p/ encadernação 14mm Unid. 30 1,20 36,00 

56 Espiral p/ encadernação 17 mm (200 fls) Unid. 30 1,30 39,00 

57 Espiral p/ encadernação 20 mm Unid. 30 1,20 36,00 

58 Espiral p/ encadernação 29mm Unid. 30 1,50 45,00 

59 
Estilete em plástico, lâmina larga em aço inox, 18 

mm, c/ trava, (cx c/ 12 Unid.) 
Cx 10 

36,00 
360,00 

60 Etiqueta (10x1) Cx 25 fls. A-4 Cx 80 79,00 6.320,00 

61 
Extrator de grampos em metal com tratamento 

anti-corrosivo, med. Aprox. 15 cm 
Unid. 30 

2,00 
60,00 

62 Fita crepe 18x30mt Unid. 100 5,00 500,00 

63 
Fita para empacotamento adesiva transparente 45 

mm x 50mt. 3M, 1ª qualidade 
Unid. 100 

5,00 
500,00 

64 
Fitilho c/50metros nas cores vermelho, amarelo, 

azul e verde 
Unid. 150 

4,50 
675,00 

65 
Folha EVA floco de neve azul tamanho 40x60cm. 

2mm de espessura 
Unid. 200 

7,50 
1.500,00 

66 
Folha EVA floco de neve vermelho tamanho 

40x60cm. 2mm de espessura 
Unid. 200 

7,50 
1.500,00 

67 
Folha EVA letras verde água tamanho 40x60cm. 

2mm de espessura 
Unid. 200 

7,50 
1.500,00 

68 

Folhas em E.V.A. 40x60 cm 2mm de espessura 

nas cores: vermelha, azul, verde, amarela, preta, 

branca 

Unid. 200 

2,50 

500,00 

69 Folhas em E.V.A de várias cores com brilho  Unid. 200 7,50 1.500,00 

70 

Grampeador, para papeis tam. grande, de mesa, 

semi-industrial, cap. 200 fls, de boa qualidade. 

Com garantia do produto 

Unid. 05 

249,00 

1.245,00 

71 

Grampeador, p/ papéis, cap. 30 fls, p/ grampos 

24/6 e 26/6, de boa qualidade. Com garantia do 

produto 

Unid. 30 

35,00 

1.050,00 

72 
Grampo p/ grampeador 26/6 mm, cx. c/ 5.000 

Unid.., galvanizado 
Unid. 50 

6,20 
325,00 

73 
Lápis de Cor caixa 12X1 de boa qualidade (tam. 

grande) 

Cx 
100 

14,90 
1.490,00 

74 
Lápis preto nº 2, de madeira, de boa qualidade, 

com 144x1 

Cx 
150 

48,00 
7.200,00 
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75 Livro ata capa dura plastificada, 100 fls/ S Unid. 30 12,50 375.00 

76 
Marcador de página transparente com adesivo 

42x12, nas cores verde neon, rosa, amarelo e roxo 
Unid. 80 

10,00 
800,00 

77 Palito de picolé 100x1 Pct 60 6,50 390,00 

78 
Papel “casca de ovo” na cor bege, 180 g/m2, (pct 

c/ 50 fls) 
Cx 20 

22,00 
440,00 

79 
Papel “casca de ovo” na cor branco 180 g/m2, (pct 

c/ 50 fls) 

Cx 
20 

22,00 
440,00 

80 
Papel “casca de ovo” na cor verde 180 g/m2, (pct 

c/ 50 fls) 

Cx 
20 

22,00 
440,00 

81 Papel A3 500x1-297 mm x 420 mm 75g/m2 Resma 30 79,00 2.370,00 

82 
Papel A-4, celulose virgem (cx c/ 10x1x500) – 

Branco 
Cx 170 

250,00 
42.500,00 

83 
Papel camurça nas cores: verde, azul, vermelho, 

preta, branca, amarela 
Unid. 50 

2,00 
100,00 

84 Papel carbono filme preto, com 100x1  50 48,00 2.400,00 

85 
Papel cartão nas cores vermelho, verde, amarelo e 

rosa (10 fls) 
Pct 50 

20,00 
1.000,00 

86 
Papel celofane transparente nas cores branco, 

amarelo, vermelho e verde 
Unid. 50 

2,00 
100,00 

87 
Papel couché liso, na cor bege 180 g/m2 (pct c/ 50 

fls) 

Cx 
30 

28,00 
840,00 

88 
Papel couché liso, na cor branco 180 g/m2 (pct c/ 

50 fls) 

Cx 
30 

28,00 
840,00 

89 
Papel couché liso, na cor verde 180 g/m2 (pct c/ 

50 fls) 

Cx 
30 

28,00 
840,00 

90 
Papel dupla face nas cores vermelho, amarelo e 

azul 
Unid. 30 

2,00 
60,00 

91 
Papel formato A-4 linho, nas cores branco, bege, 

verde 180 g/m2 (cx c/ 50 fls) 
Cx 30 

22,00 
660,00 

92 
Papel seda 48/60 cm nas cores vermelho, azul, 

rosa, amarelo, laranja e verde 
fls 40 

1,00 
40,00 

93 
Papel vergé, nas cores branco, bege, verde 180 

g/m2, (pct c/ 50 fls) 
Cx 30 

20,00 
600,00 

94 Pasta A/Z larga plastificada Unid. 100 12,50 1.250,00 

95 Pasta catálogo, em plástico, c/ 50 fls (ofício 02) Unid. 200 17,50 3.500,00 

96 Pasta com aba elástica 20 mm transparente Unid. 100 3,50 350,00 

97 
Pasta com aba elástica em polietilene 40 mm, 

plástico transparente 
Unid. 100 

                                                                      

5,00 
500,00 

98 
Pasta de papelão reforçado, com grampo trilho, 

sem abas e sem elástico, cor verde, plastificada 
Unid. 80 

2,00 
160,00 

99 
Pasta elástica com abas em papelão reforçado, 

plastificada. Cor verde 
Unid. 80 

2,00 
160,00 

100 Pasta L em plástico transparente tam. A-4 Unid. 80 1,00 80,00 

101 Pasta L em plástico transparente tam. ofício 02 Unid. 80 1,20 96,00 

102 
Pasta sanfonada com aba elástica, em plástico 

transparente, c/ 12 divisórias, tamanho ofício 02 
Unid. 

80 28,00 
2.240,00 
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103 
Pasta sanfonada com aba elástica, em plástico 

transparente, c/ 31 divisórias, tamanho ofício 02 
Unid. 

80 48,00 
3.840,00 

104 
Pasta simples, com aba elástica em plástico 

transparente tamanho oficio 2 
Unid. 

80 3,00 
240,00 

105 
Pasta suspensa marmorizada plastificada 

completa (c/ etiqueta e grampo), cor verde 
Unid. 

80 3,90 
321,00 

106 Pasta tipo canaleta A/4 – Transparente Unid. 80 3,50 280,00 

107 Pen drive 08 GB Unid. 10 35,00 350,00 

108 Percevejo 50x1 Cx 30 3,50 105,00 

109 

Perfurador p/ papéis de mesa, 2 furos de 7 mm de 

diâmetro, cap. 35 fls., em aço de alta qualidade, 

guia ajustável p/ posicionamento do papel, 

reservatório c/ bandeja removível, cor chumbo 

Unid. 30 

59,00 

1.770,00 

110 
Pilha alcalina AAA cartela com 02 Unidades. 

Dentro das normas ABNT. 1ª qualidade 
par 50 

7,50 
375,00 

111 
Pincel atômico, na cor azul, ponta grossa (cx. c/ 

12x1) 

Cx 
30 

36,00 
1.080,00 

112 
Pincel atômico, na cor preta, ponta grossa (cx. c/ 

12x1) 

Cx 
30 

36,00 
1.080,00 

113 
Pincel atômico, na cor vermelha, ponta grossa 

(cx. c/ 12x1) 
Cx 30 

36,00 
1.080,00 

114 Pistola de cola quente grande 40 w Unid. 10 35,00 350,00 

115 Placa de isopor 15 mm Unid. 80 5,20 416,00 

116 Placa de isopor 25 mm Unid. 80 8,90 712,00 

117 Placa de isopor 30 mm Unid. 80 12,50 1.000,00 

118 
Régua plástica incolor, graduada em cm e 

subdividida em mm, tamanho 30 cm 
Unid. 150 

1,00 
150,00 

119 
Tesoura multiuso Office 19 cm, em aço, cabo 

anatômico em polipropileno 
Unid. 10 

7,90 
79,00 

120 
TNT/ nas cores branca, preto, vermelho, amarelo, 

azul, verde e colorido (rolo c/ 1 40X50 metros) 
Unid. 20 

120,00 
2.400,00 

121 Apagador para quadro branco Unid. 30 8,90 267,00 

122 Cola branca, não tóxica, base em pva, 1000g Unid. 30 18,90 567,00 

123 Cola para isopor 500g Unid. 50 13,50 675,00 

124 Caderno de capa dura 48FL Unid. 100 3,50 350,00 

125 Caderno de capa dura 96FL Unid. 100 6, 50  650,00 

126 Caderno de Brochura 48FL Unid. 100 3,00 300,00 

127 Caderno de Brochura 96FL Unid. 100 5,00 500,00 

128 Caderno universitário espiral 10X1  Unid. 100 15,00 1.500,00 

129 Caderno universitário espiral 12X1  Unid. 100 20,00 2.000,00 

130 Caderno universitário espiral 20X1  Unid. 100 32,00 3.200,00 

131 Papel A4 colorido com 100 folhas Pct 50 9,00 450,00 

132 Livro de ponto grande com 100 fls Unid. 30 25,00 1.250,00 

133 Massas de modelar com 12 cores Cx 30 7,50 225,00 

134 Papel pardo bobina 02 89,00 2.670,00 

135 Papel Color Set cores variadas Unid. 100 1,50 3,00 
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136 
Tinta especial para carimbos e auto-entintado 

40ml 
Unid. 10 

7,50 
750,00 

137 

Umedecedor de dedos, composto por creme com 

propriedades anti-séptica e anti-alérgica, com 

aprox. 12 g 

Unid. 30 

5,00 

50,00 

Valor Global................. R$: 156.060,50 

 

 

LOTE VIII 

(FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

RECARGA DE GÁS BOTIJAS DE 13 KG 

Itens Descrição dos Produtos Quant. Unid.  Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

 

 

01 

Recarga de gás liquefeito do petróleo 

acondicionado em botijas de 13 kg, altamente 

tóxico e inflamável, e suas condições deverão 

estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 

ANP, NPR 14024 da ABNT. 

 

 

300 

 

 

Unid. 

 

 

99,00 

 

 

29.700,00 

 

Valor Global ............R$: 

 

29.700,00 

 

 

LOTE IX 

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) 

GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS 

Item Descrição dos Produtos Quant. Unid. Valor 

Unitário 

Valor 

Global 

01 

Achocolatado de 800g, em pó, instantâneo, solúvel, 

obtido pela mistura do cacau em pósolúvel, açúcar, 

maltodextrina, leite em pó e/ou soro, extra, 

constituído de pó finoe homogêneo, isento de soja 

ou farinha, sujidades e materiais estranhos, 

admitindo teor de umidade máxima de 3%. 

Acondicionado em pacote de polietileno, recipiente 

de polietileno ou de folha de flandres, íntegro, 

resistente, vedado hermeticamente e limpo. 

Contendo aproximadamente 800g de peso líquido. 

A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

meses apartir da data de entrega na unidade 

requisitante.  

100 Unid. 9,50 950,00 

 

Açúcar 2Kg. Açúcar cristalizado, na cor branca, 

sacarose de cana de açúcar, embalagem de 2 Kg, em 

polietileno, contendo data de fabricação e prazo de 

validade. Fardo com 15 pacotes de 2Kg cada 

30 Fardo 101,50 3.045,00 
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02 Açafrão 05 Kg 25,00 125,00 

03 

Adoçante 100m l. adoçante líquido dietético - frasco 

com 100 ML. / Adoçante Líquido Dietético - Cada 

Gota deverá conter 0,007 Kcal. Ingredientes: Água, 

Sorbitol, Edulcorantes Artificiais: Sacarina Sódica e 

Ciclamato de Sódio Conservadores: Ácido 

Benzóidico e Metilparabeno Não contém Glúten. 

Frascos contendo 100 (cem) mililitros. 

10 Frasco 4,75   

04 

Amido de milho 1Kg. Amido de milho- produto 

amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de 

matérias primas sãs e limpas isentas de matérias 

terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, 

fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, 

deverão produzir ligeira crepitação quando 

comprimido entre os dedos. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. Quantidade do 

produto 1Kg.  

100 Pct. 16,50 1.650,00 

05 

Arroz Agulhinha. Polido, longo fino, tipo 1, em 

sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não 

violados, resistentes, acondicionados em fardos 

lacrados, A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do produto, 

validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data 

de entrega. Fardo com 06 pacotes de 5Kg cada.  

80 Pct 19,75 1.580,00 

06 

Azeite de oliva extra virgem 500ml. Produto da 

prensagem a frio da azeitona, acidez menor que 1 

coloração amarela esverdeado, que possam ser 

novamente tampadas após aberta. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informações 

nutricionais, número do lote, quantidade do produto 

e número de registro. Deverá apresentar validade 

mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

Embalagem 500 mL 

20 Unid. 24,00 480,00 

07 

Água Mineral sem gás 200 ml natural 

acondicionada em copo descartável de 200 ml. o 

produto deverá ter registro no ministério da Saúde e 

atender a portaria 451/97 e a resolução 12/78 da 

comissão nacional de normas e padrões para 

alimentos – CNNPA. 

500 Unid. 1,75 875,00 

08 

Água Mineral sem gás 500 ml natural, 

acondicionada em embalagem descartável 500 ml. o 

produto deverá ter registro no ministério da Saúde e 

100 Unid. 2,00 200,00 
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atender a portaria 451/97 e a resolução 12/78 da 

comissão nacional de normas e padrões para 

alimentos - CNNPA. 

09 

Água Mineral sem gás 20 lts natural, acondicionada 

em embalagem retornável de 20 lts o produto deverá 

ter registro no ministério da Saúde e atender a 

portaria 451/97 e a resolução 12/78 da comissão 

nacional de normas e padrões para alimentos - 

CNNPA 

40 Unid. 13,50 540,00 

10 

Biscoito Agua e Sal 400g Zero Gordura Tans( 

Ingredientes: Farinha de Trigo Fortificada com 

Ferro e Ácido Fólico, Gordura Vegetal, Sal, Extrato 

de Malte, Açúcar Invertido, Amido, Açúcar, 

Estabilizante Lecitina de Soja, Fermento Biológico, 

Fermento Químico Bicarbonato de Sódio, 

Acidulante Ácido Láctico e Melhorador de Farinha 

Protease (INS 1101 i).  

300 Unid. 6,00 1.800,00 

11 
Rosquinhas de coco crocantes e sem leite ou traços 

de leite em sua formulação embalagem com 800 gr 
200 Unid. 9,50 1.900,00 

12 

Café moído de 250g (1x10Kg). Torrado e moído, 

procedente de grãos sãos, limpos e isentos de 

impurezas, acondicionado em pacote aluminizado 

alto vácuo, íntegro, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote data de fabricação, 

quantidade do produto, selo de pureza abic. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 60 

dias a partir da data de entrega. Embalagem 250g. 

Fardo com 40 pacotes de 250g cada. 

50 Fardo 229,00 #VALOR! 

13 

Canela em pau. Acondicionado em saco de 

polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote data de fabricação, data 

de validade, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses 

a partir da data de entrega na unidade 

10 Kg  46,00 460,00 

14 
Chá de Erva Doce (1caixa com 24caixinhas com 10 

Sachês) 
180 Cx  63,00 11.340,00 

15 
Chá de Erva Cidreira (1caixa com 24caixinhas com 

10 Sachê) 
180 Cx  57,00 10.260,00 

16 

Colorau. O colorífico deve ser constituído de 

matéria prima de boa qualidade e apresentar 

aspecto, cor, cheiro e sabor característico do 

produto. contendo no máximo 10% de sal, de acordo 

com as normas vigentes. Deverá conter a validade 

05 Kg  23,00 115,00 
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de no mínimo 06 meses a 01 ano, com dizeres de 

rotulagem, data de fabricação. Pacote de 1Kg. 

17 

Cominho em pó 100g. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote data de fabricação, data 

de validade, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses 

a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Embalagem com 100g cada. 

05 Kg  18,50 92,50 

18 

Extrato de tomate 840gr, concentrado, produto 

resultante da concentração da polpa de tomate por 

processo tecnológico preparado com frutos maduros 

selecionados sem pele, sem sementes e corantes 

artificiais, isento de sujidades e fermentação, 

acondicionada em latas de 840g, de flandres, com 

verniz sanitário, recravadas, sem estufamentos, sem 

vazamento, corrosão interna, e outras alterações, 

acondicionadas em caixa de papelão limpa, íntegra , 

resistente, reforçada e lacrada. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data 

de entrega na unidade requisitante 

120 Unid 10,50 1.260,00 

19 Farinha de Aveia 200g 20 Unid  5,25 105,00 

20 

Farinha de mandioca 1Kg. Fina, branca, crua, 

embalada em pacotes plásticos, transparentes, 

limpos, não violados, resistentes, acondicionados 

em fardos. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 

validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data 

de entrega. Pacote de 1Kg 

100 Kg  7,75 775,00 

21 Fécula de Mandioca Fardo com 24 pacotes de 500g.  20 Pct. 63,25 1.265,00 

22 

Feijão carioquinha (1x30Kg), tipo 1,classe 

carioquinha, novo, constituído de grãos inteiros e 

sadios com teor de umidade máxima de 15%, isento 

de material terroso, sujidades e mistura de outras 

variedades e espécies, embalagem de 1 kg em sacos. 

20 Fardo  285,00 5.700,00 

23 

Flocos de milho pré-cozido, tipo flocão (1x10Kg), 

amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios 

com ausência de umidade, fermentação, ranço, 

isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem 

de 500g, sacos plásticos transparentes e atóxicos, 

tampos não violados, resistentes que garantam a 

integridade do produto até o momento do consumo, 

15 Fardo  59,00 885,00 
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acondicionado em fardos lacrados. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, 26informação 

nutricional, nº do lote, data de validade, quantidade 

do produto. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Fardo com 20 

pacotes de 500g 

24 

Fubá de milho 1kg. Ingredientes: fubá, ferro e ácido 

fólico. Embalagem de 1kg, sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, tampos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo, acondicionado em 

fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, nº do lote, data 

de validade, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) 

meses a partir da data de entrega na unidade. Pacote 

de 1Kg 

20 Kg 9,50 190,00 

25 

Leite integral pasteurizado, tipo "a" integral 

homogeneizado Teor de gorduras de 3%. 

embalagem contendo litro, com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade e 

capacidade, o produto deverá ter registro no 

ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. 

Caixa com 12 litros cada. 

100 Cx. 63,00 6.300,00 

26 

Macarrão espaguete 500g (1x5Kg), vitaminado, 

espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da 

farinha de trigo especial, ovos, e demais substâncias 

permitidas, isenta de corantes artificiais sujidades, 

parasitas, admitida umidade máxima 13% , 

Embalagem de 500g, em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo acondicionados em 

fardos lacrados . A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Fardo com 10 pacotes de 500g. 

10 Fardo 29,50 295,00 

27 

Macarrão parafuso 500g (1x5Kg), vitaminado, 

parafuso, sêmola de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, 

Embalagem de 500g, em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos não violados, 

10 Fardo 29,50 295,00 
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resistentes que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo acondicionados em 

fardos lacrados, a embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Fardo com 10 pacotes de 500g. 

28 

Macarrão Ninho Sêmola Nº2 /500g (Ingredientes: 

sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

corantes naturais urucum e cúrcuma. contém 

glúten.) (01 Fardo com 10 pacote de 500gr) 

10 Fardo 39,00 390,00 

29 

Maionese 500g, emulsão cremosas, obtidas com 

ovos e óleo vegetal, com adição de condimentos, 

substâncias comestíveis e sem corantes, de 

consistência cremosa, amarelo claro, com cheiro e 

sabor próprio, isento de sujidades e seus 

ingredientes em perfeito estado de conservação. 

Acondicionada em embalagem de 500gr. 

25 Und 8,50 212,50 

30 

Margarina 500g, com 70% de lipídios. Margarina 

produzida exclusivamente de gordura vegetal, com 

adição de sal., em potes de polipropileno com lacre 

de papel aluminizado entre a tampa e o pote, 

resistentes, que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo contendo peso líquido 

500g. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Caixa com 12 unidades de 500g. 

20 Cx. 81,00 1.620,00 

31 

Mistura para bolo, sabor chocolate 450g. 

Ingredientes: Açúcar, farinha de trigo com ferro e 

ácido fólico, gordura vegetal, cacau em pó, amido, 

sal, fermento químico, bicarbonato de sódio, 

fosfato, monocálcico, fosfato, ácido de alumínio e 

sódio, pirofosfato de sódio, aromatizantes e 

espessantes goma guar. Caixa com 12 caixinhas de 

450g. 

10 Cx.  32,50 325,00 

32 

Mistura para bolo, sabor milho cremoso 450g. 

Ingredientes: Açúcar, farinha de milho enriquecida 

com ferro e ácido fólico, farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, amido de milho, amido 

modificado, aromatizante, sal, fermentos químicos 

(bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio, 

fosfato de alumínio e sódio), espessante (goma 

10 Cx.  32,50 325,00 
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xantana) e corante artificial tartrazina. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante.  Embalagem em sachês atóxicos, 

limpos não violados, resistentes que garantam a 

integridade do produto até o momento do consumo 

acondicionados. Caixa com 12 caixinhas de 450g. 

33 

Óleo de soja refinado 900ml. Embalado em vidros 

plásticos, não amassados, sem estufamentos, 

resistentes, que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo, contendo 900 ml. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação nutricional, 

número do lote, data de validade, quantidade do 

produto e número do registro. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Caixa com 20 unidades de 900ml. 

10 Cx.  150,00 1.500,00 

34 

Óregano desidratado. Constituído de folhas 

acompanhadas ou não de pequenas unidades florais, 

sãs, secas e limpas, acondicionado em saco de 

polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote, data de fabricação, 

data de validade, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses 

a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Pct com 10g 

01 
Kg 

 
100,00 100,00 

35 

Ovo de galinha, classe A, tipo 3 grande. Produto 

fresco de ave galinácea, tipo grande, íntegro, sem 

manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais; 

acondicionados em embalagem apropriada com 30 

unidades. 

200 Cartela 18,00 3.600,00 

36 

Pimenta do reino moída. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote, data de fabricação, 

data de validade, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses 

a partir da data de entrega na unidade requisitante.  

02 Kg  56,00 112,00 

37 

Polvilho doce, 1Kg. Embalagem de 1Kg, sacos 

plásticos transparentes e atóxicos, tampos não 

violados, resistentes que garantam a integridade do 

produto até o momento do consumo, acondicionado 

em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, nº do lote, data 

de validade, quantidade do produto. O produto 

05 Fardo  150,00 750,00 
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deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) 

meses a partir da data de entrega na unidade. Fardo 

com 20 pacotes de 1Kg cada. 

38 

Refresco em pó, já adoçado, Sabor laranja de 250 g. 

Ingredientes: Ingredientes: Açúcar, maltorextrina, 

polpa desidratada de uva (1%), ferro, ácido 

ascórbico(vitamina C), vitamina A, acidulante 

:ácido cítrico e ácido fumárico, regulador de acidez 

cítrico de sódio, antiumectantes: fosfato tricálcio e 

dióxido de silício, edulcorantes artificiais: 

aspartame (27,2mg/100ml), ciclamato de 

sódio(22,5mg/100ml),acesulfame de potássio 

(4,0mg/100ml) e sacarina sódica (1,9mg/100ml), 

espessantes: gomaguar, gomaxantana e goma 

arábica, aromatizante aroma sintético idêntico ao 

natural, corantes artificiais: vermelho 40, Bordeaux 

5 e azul brilhante fcf, espumante extrato de quilála, 

corante inorgânico dióxido de titânio. Não contém 

glúten. Contém fenilalanina. Embalagem, íntegra, 

resistente, vedada e limpa. Contendo 

aproximadamente 250g. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Fardo com 24 

unidades de 250g cada.  

10 Fardo 54,00 540,00 

39 

Refresco em pó, já adoçado, Sabor tangerina de 

250g.Ingredientes: Açúcar, maltorextrina, polpa 

desidratada de uva (1%), ferro, ácido 

ascórbico(vitamina C), vitamina A, acidulante 

:ácido cítrico e ácido fumárico, regulador de acidez 

cítrico de sódio, antiumectantes: fosfato tricálcio e 

dióxido de silício, edulcorantes artificiais: 

aspartame (27,2mg/100ml), ciclamato de 

sódio(22,5mg/100ml),acesulfame de potássio 

(4,0mg/100ml) e sacarina sódica (1,9mg/100ml), 

espessantes: gomaguar, gomaxantana e goma 

arábica, aromatizante aroma sintético idêntico ao 

natural, corantes artificiais: vermelho 40, Bordeaux 

5 e azul brilhante fcf, espumante extrato de quilála, 

corante inorgânico dióxido de titânio. Não contém 

glúten. Contém fenilalanina. Embalagem, íntegra, 

resistente, vedada e limpa. Contendo 

aproximadamente 250g. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

10 Fardo 54,00 540,00 
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lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Fardo com 24 

unidades de 250g cada.  

40 

Sal refinado 1Kg. Sal iodado, constituído de cristais 

de granulação uniforme e isento de impurezas e 

umidade, acondicionado em saco plástico, íntegro, 

atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. 

A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, número do lote data 

de fabricação, quantidade do produto, número de 

registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 

(seis) meses a partir da data de entrega. Pacotes de 

01 Kg 

50 kg 2,38 118,75 

41 

Tempero especial para arroz. Ingredientes: Sal, 

alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimento 

preparado de alho, gordura vegetal hidrogenada, 

condimento preparado de cebola, realçadores de 

sabor glutamato monossódico e inosinatodissódico 

e antiumectante fosfato tricálcico. Acondicionado 

em embalagem, íntegra, resistente, vedado e limpo. 

Contendo aproximadamente 60g. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação nutricional, 

número do lote, data de validade, quantidade do 

produto e número do registro. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 meses a partir da 

data de entrega na unidade requisitante. Pacote com 

10 sachês de 55g cada. 

50 Pct 20,00 1.000,00 

42 

Tempero especial para feijão. Ingredientes: Sal, 

alho, colorífico, louro, cebola, pimenta do reino, 

proteína vegetal hidrolisada, cúrcuma, salsa, 

condimento preparado de alho, gordura vegetal 

hidrogenada, condimento preparado de cebola, 

realçadores de sabor glutamato monossódico e 

inosinatodissódico. Acondicionado em embalagem, 

íntegra, resistente, vedado e limpo. Contendo 

aproximadamente 60g. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Pacote com 10 

sachês de 55g cada. 

50 Pct 20,00 1.000,00 

43 
Vinagre de maçã 500ml. Ingredientes: Fermentado 

acético de maça, água e conservante INS224. 
40 Unid. 8,00   
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Ácidez.4,0%. não contém glúten. Embalagem 

plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências. e 

sem adição de açúcares. Embalagem 500ml.  

44 

Abacate manteiga. De primeira qualidade casca lisa 

verde in natura, apresentado grau de maturação que 

permita suportar a manipulação, o transporte e a 

conservação em condições adequadas para o 

consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e 

larvas. 

150 Kg 8,25 1.237,50 

45 

Abacaxi tipo pérola. Maduro, frutos de tamanho 

médio, no grau máximo de evolução no tamanho, 

aroma e sabor da espécie, uniforme, sem ferimentos 

ou defeitos. Pesando exatamente por unidade entre 

1 a 1,5kg 

100 Unid. 7,25 725,00 

46 

Abóbora. Produtos sãos, limpos e de boa qualidade, 

sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com 

aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e 

uniformidade no tamanho e na cor. Não serão 

permitidos rachaduras, perfurações e cortes. 

200 Kg  4,25 255,00 

47 

Abobrinha. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos 

da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. 

Não serão permitidos rachaduras, perfurações e 

cortes. 

120 Kg 4,25 127,50 

48 

Alho. Graúdo do tipo comum, cabeça inteira 

fisiologicamente desenvolvido, com bulbos 

curados, sem chocamento, danos mecânicos ou 

causado por pragas. 

100 Kg  22,00 2.200,00 

49 

Alface. Fresca, tamanho e coloração uniforme, 

devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, 

isenta de material terroso e unidade externa 

anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, 

parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte. 

100 Pés  20,50 2.050,00 

50 

Banana prata. Em pencas, de primeira qualidade, 

tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e 

intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, acondicionada em pencas integras. 

100 Kg  5,75 575,00 

51 

Batata doce. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos 

da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. 

Não serão permitidos rachaduras, perfurações e 

cortes. 

50 Kg  7,00 350,00 

52 
Batata inglesa. Comum especial, lavada, tamanho 

grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos 
50 Kg 6,25 312,50 
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ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos 

estranhos ou terra aderida à superfície externa. 

53 

Beterraba. Sem folhas, primeira, bulbos de 

tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra 

aderida à superfície 

50 Kg  7,00 350,00 

54 

Cenoura. Sem folhas, primeira, tamanho médio, 

uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem 

corpos estranhos ou tenros aderida à superfície 

externa. 

100 Kg  7,00 700,00 

55 

Cebola. Não brotada, sem danos fisiológicos ou 

mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem 

ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, 

turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidos. 

100 Kg 7,00 700,00 

56 

Cebolinha. Folhas interinas, com talo, graúdas, sem 

manchas, com coloração uniforme, turgescentes, 

intactas, firmes e bem desenvolvidas, maço 

aproximadamente 300g (sem raízes). 

100 Maço 5,00 500,00 

57 

Coentro. De Primeira qualidade hortaliça 

classificada como verdura cor verde fresco aspecto 

e sabor próprio, isenta de sinais de apodrecimento, 

sujidades e materiais terrosos em maços de 500g. 

100 Maço  5,00 500,00 

58 

Couve. Tipo manteiga de tamanho médio, talo verde 

ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem 

manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta 

de material terroso e umidade externa anormal, livre 

de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Maço 

com aproximadamente 500g cada. 

100 Maço  5,50 550,00 

59 

Chuchú. Produtos sãos, limpos e de boa qualidade, 

sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com 

aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e 

uniformidade no tamanho e na cor. Não serão 

permitidos rachaduras, perfurações e cortes. 

100 Kg 5,50 550,00 

60 

Laranja. Madura, frutos de tamanho médio, no grau 

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da 

espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, 

firmes e com brilho. 

200 Kg  3,75 750,00 

61 

Maçã vermelha nacional. De primeira, fresco, livre 

de resíduos de fertilizantes, sujicidas, parasitas e 

larvas, tamanhas e coloração uniformes, devendo 

ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e 

intacta. 

100 Kg 10,00 1.000,00 

62 

Mamão tipo Havaí. Com 80 a 90% de maturação, 

frutos de tamanho médio, com aproximadamente 

400g, no grau máximo de evolução no tamanho, 

aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou 

100 Kg  6,50 650,00 
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defeitos, firmes e com brilho livre de sujicidades, 

parasitas e larvas. 

63 

Mandioca. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos 

da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. 

Não serão permitidos rachaduras, perfurações e 

cortes. 

80 Kg 4,25 340,00 

64 

Maracujá. Produtos sãos, limpos e de boa qualidade, 

sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com 

aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e 

uniformidade no tamanho e na cor. Não serão 

permitidos rachaduras, perfurações e cortes. 

100 Kg 13,50 1.350,00 

65 

Melancia. Redonda, graúda, de primeira, livre de 

sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, 

com polpa firme e intacta. 

200 Kg  2,75 550,00 

66 

Repolho verde. Tamanho médio, primeira 

qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos ou 

defeitos, tenros, sem manchas e com coloração 

uniforme. livres de terra nas folhas externas. 

80 Kg 5,50 440,00 

67 

Tangerina. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos 

da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. 

Não serão permitidos rachaduras, perfurações e 

cortes. 

100 Kg  7,25 725,00 

68 

Tomate. Tipo maçã, tamanho médio, com 

aproximadamente 80% de maturação, sem 

ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com 

coloração uniforme e brilho. 

200 Kg 7,60 1.520,00 

69 

Uva Itália nacional. De primeira, tamanho e 

coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida 

e madura, com polpa intacta e firme, sem danos 

físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e 

transporte. 

200 Kg 11,50 2.300,00 

70 

Carne bovina de 1ª, (alcatra, chã de dentro, coxão 

mole, patinho, lombo), resfriada, limpa, aspecto: 

próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa 

cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas 

ou pardacentas. odor: próprio tipo de corte: 

característico da peça conforme o padrão descrito na 

Portaria n° 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. de 

18/11/88, Seção I. embalada em saco plástico 

transparente e atóxico, limpo, não violado, 

resistente, que garanta a integridade do produto até 

o momento do consumo, acondicionado em caixas 

lacradas. Serão adotados os critérios e padrões 

200 Kg  34,00 6.800,00 
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estabelecidos na Resolução RDC n°.12, 02/01/01, 

Anvisa/MS, Anexo I, Grupo 5. item a, publicada no 

D.O.U. Seção I em 10/01/01. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto, número do registro no 

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 

inspeção do SIF. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 20 (vinte) [dias a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. 

71 

Carne bovina, de 2ª (músculo) moída,  resfriada, 

limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida 

nem pegajosa cor: própria da espécie, sem manchas 

esverdeadas ou pardacentas, odor: próprio tipo de 

corte: característico da peça conforme o padrão 

descrito na Portaria n° 5 de 8/11/88 e publicada no 

D.O.U. de 18/11/88, Seção I. embalada em saco 

plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, 

resistente, que garanta a integridade do produto até 

o momento do consumo, acondicionado em caixas 

lacradas. Serão adotados os critérios e padrões 

estabelecidos na Resolução RDC n°.12, 02/01/01, 

Anvisa/MS, Anexo I, Grupo 5. item a, publicada no 

D.O.U. Seção I em 10/01/01. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto, número do registro no 

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 

inspeção do SIF. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. 

200 Kg 25,75 5.150,00 

72 

Carne de sol, bovina, salgada, curada, seca, 

embalada a vácuo, em sacos plásticos transparentes 

e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, que 

garantam a integridade do produto até o momento 

do consumo. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto, número do registro no 

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 

inspeção do SIF. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. 

150 kg 37,00 5.550,00 

73 

Costela bovina magra,  resfriada, limpa, aspecto: 

próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa 

cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas 

ou pardacentas, odor: próprio tipo de corte: 

característico da peça conforme o padrão descrito na 

150 Kg  26,50 3.975,00 
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Portaria n° 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. de 

18/11/88, Seção I. embalada em saco plástico 

transparente e atóxico, limpo, não violado, 

resistente, que garanta a integridade do produto até 

o momento do consumo, acondicionado em caixas 

lacradas. Serão adotados os critérios e padrões 

estabelecidos na Resolução RDC n°.12, 02/01/01, 

Anvisa/MS, Anexo I, Grupo 5. item a, publicada no 

D.O.U. Seção I em 10/01/01. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto, número do registro no 

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 

inspeção do SIF. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. 

74 

Fígado bovino, resfriado, limpo, aspecto: próprio da 

espécie, não amolecida nem pegajosa cor: própria da 

espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, 

odor: próprio tipo de corte: característico da peça 

conforme o padrão descrito na Portaria n° 5 de 

8/11/88 e publicada no D.O.U. de 18/11/88, Seção 

I. embalada em saco plástico transparente e atóxico, 

limpo, não violado, resistente, que garanta a 

integridade do produto até o momento do consumo, 

acondicionado em caixas lacradas. Serão adotados 

os critérios e padrões estabelecidos na Resolução 

RDC n°.12, 02/01/01, Anvisa/MS, Anexo I, Grupo 

5. item a, publicada no D.O.U. Seção I em 10/01/01. 

A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, número de lote, data 

de validade, quantidade do produto, número do 

registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

120 Kg  20,00 2.400,00 

75 

Frango inteiro congelado. semi-processado, 

congelado, inteiro eviscerado, com aspecto cor, 

cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, 

acondicionado em saco plástico polietileno, 

transparente atóxico, peso em média 2kg. 

400 Kg  9,50 3.800,00 

76 

Linguiça Suína. Carne suína, água, proteína vegetal 

de soja, sal, dextrina, estabilizante tripolifosfato de 

sódio, especiarias naturais (coentro, noz-moscada, 

alho, pimenta preta, pimenta branca e capsicum), 

antioxidante eritorbato de sódio, corante natural de 

beterraba, realçador de sabor glutamato 

monossódico, conservadores nitrito e nitrato de 

150 kg 20,50 3.075,00 
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sódio, corante natural carmim de cochonilha.  

Aspecto característico e boa qualidade, isenta de 

sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em 

embalagem de sistema a vácuo mantida sob 

refrigeração. Externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do produto, 

validade mínima de 2 (dois) meses a partir da data 

de entrega na unidade requisitante.  

77 

Mortadela. Mortadela cozida com 100% de carne 

suína, peça inteira, resfriado entre 0 e 4ºc, embalado 

em peças individualmente, reembalado em caixa de 

papelão cintada, com validade mínima de dois 

meses. 

100 Kg  16,50 1.650,00 

78 

Polpa de fruta, sabor abacaxi, 100% natural, 

congelada, diluição de 100 x 500 ml, no sabor 

abacaxi, condicionada em embalagem de 1 kg 

confeccionada em plástico transparente, resistente. 

Contendo no corpo da embalagem informações do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O 

produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

100 Kg  15,00 1.500,00 

79 

Polpa de fruta, sabor acerola, 100% natural, 

congelada, diluição de 100 x 500 ml, no sabor 

acerola, condicionada em embalagem de 1 kg 

confeccionada em plástico transparente, resistente. 

Contendo no corpo da embalagem informações do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O 

produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

100 Kg  15,00 1.500,00 

80 

Polpa de fruta, sabor caju, 100% natural, congelada, 

diluição de 100 x 500 ml, no sabor caju, 

condicionada em embalagem de 1 kg confeccionada 

em plástico transparente, resistente. Contendo no 

corpo da embalagem informações do fabricante, 

data de fabricação e prazo de validade. O produto 

deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 

Ministério da Saúde 

100 Kg  15,00 1.500,00 

81 

Polpa de fruta, sabor goiaba, 100% natural, 

congelada, diluição de 100 x 500 ml, no sabor 

goiaba, condicionada em embalagem de 1 kg 

confeccionada em plástico transparente, resistente. 

Contendo no corpo da embalagem informações do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O 

produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

100 Kg  15,00 1.500,00 

82 
Polpa de fruta, sabor maracujá, 100% natural, 

congelada, diluição de 100 x 500 ml, no sabor 
100 Kg 21,00 2.100,00 
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maracujá, condicionada em embalagem de 1 kg 

confeccionada em plástico transparente, resistente. 

Contendo no corpo da embalagem informações do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O 

produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

83 

Presunto Suino. Ingredientes: Carne de Porco, 

farinha de rosca, água, presunto cozido, gordura de 

palma, farinha de arroz, farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, proteína isolada de soja, 

sal, amido, leite em pó, proteína vegetal hidrolisada, 

vinagre, estabilizante estabilizante polifosfato de 

sódio (INS 452i), antioxidante eritorbato de sódio 

(INS 216), realçador de sabor glutamato 

monossódico (INS 621), espessante goma guar (INS 

412) e aroma natural de pimenta branca. . isenta de 

sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em 

embalagem em sistema a vácuo mantida sob 

refrigeração. Externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do produto, 

validade mínima de 2 (dois) meses a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. Similar a Sadia 

ou Aurora 

50 Kg  27,50 1.375,00 

84 

Queijo mussarela, de 1ª qualidade, a embalagem 

original deve ser a vácuo em saco plástico 

transparente e atóxico, limpo, não violado, 

resistente, que garanta a integridade do produto até 

o momento do consumo, acondicionado em caixas 

lacradas. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do produto, 

número do registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 

SIF. O produto deverá apresentar validade mínima 

de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. 

50 Kg 27,50 1.375,00 

 

 

 

 

85 

Queijo Curado. Queijo tipo curado, embalado em 

saco plástico transparente atóxico, resistente, 

hermeticamente fechado. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote, data de fabricação, 

quantidade do produto, deverá apresentar validade 

mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

Com registro no ministério da agricultura, 

SIF/DIPOA. Embalagem com 1Kg. 

100 Kg  27,50 2.750,00 

86 
Queijo Ralado 1Kg. Queijo tipo parmesão ralado, 

embalado em saco plástico transparente atóxico, 
100 Pct. 34,50 3.450,00 
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resistente, hermeticamente fechado. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, número do lote, data de 

fabricação, quantidade do produto, deverá 

apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega. Com registro no ministério 

da agricultura, SIF/DIPOA. Embalagem com 1Kg. 

87 

Salsicha suína. Salsicha de carne suína, com 

condimentos triturados, misturados e cozidos, com 

aspecto característico e boa qualidade, isenta de 

sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em 

embalagem em sistema a vácuo mantida sob 

refrigeração. Externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do produto, 

validade mínima de 2 (dois) meses a partir da data 

de entrega na unidade requisitante.  

100 kg. 12,50 1.250,00 

88 

Pão Francês. Pão Francês, 50 gramas. Produto 

obtido pela cocção, em condições técnicas e 

higiênico-sanitarias adequadas, preparado com 

farinha trigo, fermento biológico, sal, açúcar, 

margarina podendo conter outros ingredientes, 

desde que declarados e aprovados pela Anvisa. 

50 Kg 16,00 800,00 

89 

Rosca. (Pão doce). Composição mínima da massa: 

farinha de trigo fortificado com ferro e ácido fólico, 

açúcar, gordura vegetal e outras substâncias 

permitidas; embalado em saco plástico atóxico, e 

suas condições deverão estar de acordo com a RDC 

nº 90 de 18/10/2000 e suas alterações. Peso mínimo 

50g. 

50 Kg 17,00 850,00 

Valor Global ..................... R$: 807.500,00 

 

 

LOTE X 

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) 

MATÉRIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS 

Item Descrição dos Produtos Quant. Unid. Valor 

Unitário 

Valor 

Global 

01 Alfinete cabeça colorida (cx com 50 und.) 10 Cx 7,10 71,00 

02 
Almofada para carimbo, nº 3, tinta permanente 

(azul) 
04 Unid 7,50 30,00 

03 
Balão latex cintilante, cores verde bandeira, azul, 

rosa, amarelo, alta resistência (pacote com 50 UND) 
50 Pct 5,00 250,00 

04 Barbante 100% algodão, cor crú n° 06. 1kg 02 Rolo 24,95 49,90 

05 Bastão de cola quente grande 05 Kg 48,50 242,50 

06 Bateria 9 v alcalina 30 Unid. 7,50 225,00 

07 
Bloco de anotação tipo post it 76x102 na cor verde 

neon, amarelo, rosa e roxo 
50 Unid. 9,50 475,00 
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08 
Bloco de anotações tipo post it (anote e cole pct. 

com 04 blocos) tam. Aprox. 38x51 mm 
50 Pct 9,70 485,00 

09 
Borracha branca, macia, especial para apagar escrita 

a lápis Nº 40, 2x3 cm (cx com 40 Unid). 1ª qualidade 
05 Cx 18,00 90,00 

10 Cadeado grande n° 45 02 Unid. 67,00 134,00 

11 Cadeado médio n° 35 02 Unid. 55,00 110,00 

12 Cadeado pequeno n° 20 02 Unid. 48,50 97,00 

13 
Caderno de protocolo capa dura laminada 

plastificada 100 fls. 
05 Unid. 20,75 103,75 

14 

Caixa para arquivo de documento em polipropileno 

(arquivo morto), nas cores verde, azul, amarelo, 

vermelho 

50 Unid. 7,95 397,25 

15 
Calculadora eletrônica c/ 10 dígitos à bateria. Com 

garantia 
02 Unid. 40,50 81,00 

16 

Caneta Esferográfica, material plástico cristal, ponta 

de latão, esfera de tungstênio, tipo escrita, média, 

cor da tinta azul, corpo sextavado, tampa ventilada 

1ª linha, traço uniforme, sem borrões ou falhas, cx 

50/1 

10 Cx 59,15 591,50 

17 

Caneta marca texto fluorescente, a base de água, não 

tóxico secagem rápida com ponta chanfrada na cor 

amarela/laranja e verde (cx com 12 und) 

05 Cx 30,50 152,50 

18 Caderno capa dura, 96 folhas 50 Unid 3,40 170,00 

19 Clipes em aço niquelado n° 2/0, cx com 0,500 gr 05 Cx 15,85 79,25 

20 Clipes em aço niquelado n° 4/0, cx com 0,500 gr 05 Cx 15,85 79,25 

21 Clipes em aço niquelado n° 6/0, cx com 0,500 gr 05 Cx 15,85 79,25 

22 Clipes em aço niquelado n° 8/0, cx com 0,500 gr 05 Cx 15,85 79,25 

23 Cola branca, não tóxica, base em pva, 90g 10 Unid 3,13 31,25 

24 

Corretivo líquido, à base de água secagem rápida 

não toxico 18ml (caixa 12x1) alta densidade, 1ª 

qualidade 

02 Cx 41,50 83,00 

25 Elástico amarelo n° 18, pct. com 1kg (para dinheiro) 03 Pct 18,50 55,50 

26 Envelope grande modelo oficio - 2 500 Unid. 0,38 187,50 

27 Envelope médio modelo A-4 500 Unid. 0,43 212,50 

28 
Estilete em plástico, lâmina larga em aço inox, 18 

mm, c/ trava, (cx c/ 12 und) 
02 Cx 37,50 75,00 

29 Etiqueta (10x1) Cx 25 fls. A-4 15 Cx 67,45 1.011,75 

30 
Extrator de grampos em metal com tratamento anti-

corrosivo, med. Aprox. 15 cm 
05 Unid 3,35 16,75 

31 Fita crepe 18x30mt 30 Unid 6,45 193,50 

32 
Fita para empacotamento adesiva transparente 45 

mm x 50mt. 1ª qualidade 
50 Unid 4,90 244,75 

33 
Folhas em E.V.A. 40x60 cm 2mm de espessura nas 

cores: vermelha, azul, verde, amarela, preta,branca 
25 Unid 1,25 31,25 

34 

Grampeador, p/ papeis tam. grande, de mesa, semi-

industrial, cap. 200 fls, de boa qualidade. Com 

garantia do produto 

02 Unid 249,00 498,00 
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35 
Grampeador, p/ papéis, cap. 30 fls, p/ grampos 24/6 

e 26/6, de boa qualidade. Com garantia do produto 
05 Unid 63,50 317,50 

36 
Grampo p/ grampeador 26/6 mm, cx. c/ 5.000 und., 

galvanizado 
10 Unid 7,45 74,50 

37 
Lápis preto nº 2, de madeira, de boa qualidade, com 

144x1 
05 Cx 71,50 357,50 

38 Livro ata capa dura plastificada, 100 fls/ S 05 Unid 12,90 64,50 

39 
Papel A-4, celulose virgem (cx c/ 10x1x500) – 

Branco 
12 Cx 270,00 3.240,00 

40 Pasta A/Z larga plastificada 40 Unid. 15,70 628,00 

41 Pasta catálogo, em plástico, c/ 50 fls (ofício 02) 30 Unid. 7,70 231,00 

42 Pasta com aba elástica 20 mm transparente 30 Unid. 1,50 45,00 

43 Pen drive 8 GB 10 Unid. 42,40 424,00 

44 

Perfurador p/ papéis de mesa, 2 furos de 7 mm de 

diâmetro, cap. 35 fls., em aço de alta qualidade, guia 

ajustável p/ posicionamento do papel, reservatório 

c/ bandeja removível, cor chumbo 

03 Unid. 53,50 160,50 

45 
Pilha alcalina AAA cartela com 02 Unidades. 

Dentro das normas ABNT. 1ª qualidade 
30 Par 3,95 118,50 

46 
Pincel atômico, na cor azul/preta/vermelho, ponta 

grossa (cx. c/ 12x1) 
02 Cx 52,50 105,00 

47 Placa de isopor 30 mm 20 Unid. 14,95 299,00 

48 
Régua plástica incolor, graduada em cm e 

subdividida em mm, tamanho 30 cm 
30 Unid. 1,45 43,50 

49 
Tesoura multiuso Office 19 cm, em aço, cabo 

anatômico em polipropileno 
05 Unid 10,70 53,50 

50 
TNT/ nas cores vermelho, amarelo, azul, verde, 

branco, rosa e preto (rolo c/ 1 40X50 metros) 
03 Unid 137,50 412,50 

51 

Umedecedor de dedos, composto por creme com 

propriedades anti-séptica e anti-alérgica, com aprox. 

12 g 

20 Unid 5,45 109,00 

Valor Global ..................... R$: 13.396,65 

 

LOTE XI 

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) 

MATÉRIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS 

Item Descrição dos Produtos Quant. Unid. Valor 

Unitário 

Valor 

Global 

01 

Água sanitária 1L, alvejante, desinfetante, 

bactericida com teor de cloro ativo mínimo 2% a 

2,5% embalagem resistente, frasco com 1.000 ml 

com registro no Ministério da Saúde portaria nº 89 

de 25/08/94. Caixa com 12 unidade de 1L cada.  

180 Cx 45,50 8.190,00 

02 Álcool 1L 92.8° INPM (01 Caixa com 12 unidades)  100 Cx 120,00 12.000,00 

03 

Amaciante de Roupa 5L (composição química: 

Cloreto de Dialquil Dimetil e Amônio. Coadjuvante, 

Emulsão de Silicone Diluente, Conservante (5-

60 Unid 22,50 1.350,00 
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Cloro-2 Metil Isotiazolin-3-Ona e 2-Metil-4 

Isotiazolin-Ona) Fragrância, Pigmentação e água.)  

04 Aromatizante spray 380ml, com aroma de lavanda.  80 Unid. 10,00 800,00 

05 

Avental impermeável, para serviços gerais, feito 

com material impermeável (emborrachado), 

medindo aproximadamente 85 x 65 cm. 

80 Unid.  18,00 1.440,00 

06 

Bacia plástica, 30L, confeccionada em material 

plástico, com capacidade para 26 litros, alta 

densidade (pead) e resistência a impacto, paredes, 

fundo e encaixe da alça reforçados, com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. 

20 Unid. 34,00 680,00 

07 

Balde plástico para concreto 10L, alça em aço 

zincado, 10 litros, alta densidade (pead) e resistência 

a impacto, paredes, fundo e encaixe da alça 

reforçados, com dados de identificação do produto e 

m arca do fabricante. 

25 Unid. 14,50 362,50 

08 
Bota de borracha para limpeza, na cor branca, cano 

longo, numeração: 36 a 44. Par. 
30 Par 61,50 922,50 

09 
Caixa de isopor, com tampa e capacidade para 60 

litros 
20 Unid. 97,50 1.950,00 

10 
Caixa de isopor, com tampa e capacidade para 100 

litros 
20 Unid. 159,50 3.190,00 

11 Coador para café, com capacidade para 500ml. 100 Unid. 6,50 650,00 

12 Colheres descartáveis. Pacote com 50 unidades. 100 Pct 4,20 420,00 

13 

Copo descartável 200ml. Copo descartável, para 

líquidos, com capacidade de 200 ml, com corpo 

frisado e rebordamento anticortante, fabricado em 

poliestireno atóxico, na cor branco, em 

conformidade com a norma ABNT NBR-14865/02. 

Embalagem: caixa de papelão, onde os copos são 

acondicionados em sacos plásticos com 100 

unidades cada, contendo nome do fabricante e 

quantidade. Caixa contendo 30 pacotes de 100 

unidades cada pacote. 

70 Cx 114,50 8.015,00 

14 

Copo descartável 50ml. Copo descartável em 

plástico transparente; com capacidade de 50 ml; 

massa mínima de 2,20 gramas; resistência mínima 

de 0,85n; sem tampa, pacote 100 x50 ml. Caixa 

contendo 50 pacotes de 100 unidades cada pacote. 

50 Cx 100,00 5.000,00 

15 

Desinfetante 2L, aroma eucalipto. Desinfetante, 

aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e 

germicida. Composição aromática: eucalipto. 

Frasco de 2 litros. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e número de 

registro no Ministério da Saúde. Galão de 2 Litros 

cada. 

250 Unid. 7,45 1.862,50 
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16 
Desinfetante pedra sanitária 25g, com aroma de 

lavanda.  
200 Unid. 2,13 425,00 

17 

Detergente de limpeza pesada, 1L. Detergente 

alcalino para limpeza pesada, destinado a remover 

todos os tipos de sujidades como óleos, graxas, 

gordura e qualquer tipo de sujidade. Frasco de 1L. 

200 Unid. 6,50 1.300,00 

18 
Detergente glicerinado neutro e clear, 500ml. Caixa 

com 24 unidades.  
100 Cx 54,00 5.400,00 

19 

Detergente Neutro Concentrato 5 lt (Utilizado para 

limpeza geral de pisos, vestiários, banheiros, 

escritórios e cozinhas. Sua formulação garante 

excelente ação sem agredir o revestimento.) 

100 Unid. 17,00 1.700,00 

20 

Escova para lavar roupa base em plástico com 

cerdas em nylon, dimensões mínimas 13cm x 6cm, 

com dados de identificação do produto e marca do 

fabricante. 

50 Unid. 5,65 282,50 

21 

Escova para vaso sanitário, com cerdas de nylon. 

Escova para lavagem em vaso sanitário, com cerdas 

de nylon, estrutura de plástico, com cabo, formado 

ovalado ou retangular, medindo aproximadamente 

6,5 x 13,5 cm. 

50 Unid. 11,00 550,00 

22 
Esponja dupla face. Pacote com 10 esponjas em 

embalagens individuais. 
50 Pct 22,25 1.112,50 

23 Flanela para limpeza 48 cm x 60 cm – cor amarela. 100 Unid. 4,50 450,00 

24 

Guardanapo 23x23cm, de papel, descartável, 

medindo aproximadamente 23 X 23cm, extra-

branco, 100% fibras naturais, pacote com 50 folhas 

cada. 

100 Pct 3,00 300,00 

25 Isqueiro de bolso, a gás, não recarregável.  30 Unid. 6,00 180,00 

26 

Lã de aço Composição: Aço carbono. Pacote com 

60g, com 8 unidades. Fardo com 14 pacotes de 8 

unidades cada. 

50 Fardo 30,25 1.512,50 

27 

Limpa alumínio 500ml. Ingredientes: Tensoativos 

não iônicos, abrasivos, sequestrante, conservante, 

corante, essência e água.  O produto deve estar em 

frasco cilindrico. O rótulo deve ter informação do 

lote, data de fabricação e validade, quantidade do 

produto. Caixa com 12 unidades de 500ml cada. 

30 Cx 40,50 1.215,00 

28 
Limpa vidro 500ml, líquido, para limpeza de vidros 

e acrílicos, frasco com 500ml 
100 Unid. 7,00 700,00 

29 

Limpador multiuso floral, 500ml. Composição. 

Linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 

não iônico, alcalinizante, sequestrante, 

solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água. 

O produto deve estar em frasco não violado, com 

rótulo contendo informação do lote, data de 

fabricação e validade, quantidade do produto. 

30 Cx 96,00 2.880,00 
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Similar a Veja. Caixa com 24 unidades de 500ml 

cada. 

30 
Lixeira em plástico para 100 litros, com tampa. 

Acompanhado de garantia de no mínimo 01 ano. 
20 Unid. 114,50 2.290,00 

31 
Lixeira em plástico para 30 litros, com tampa. 

Acompanhado de garantia de no mínimo 01 ano. 
20 Unid. 47,00 940,00 

32 

Luva emborrachada, tamanho M. Luva de segurança 

e proteção, para limpeza em látex natural, 

revestimento interno aveludado, palma 

antiderrapante e reforçada, tamanho grande, 

embalagem integra conforme praxes do fabricante, 

contendo dados de identificação, procedência, data 

de fabricação e validade e certificação de órgão 

competente. Unidade de fornecimento: par.. 

100 Par 8,25 825,00 

33 
Mangueira 50m, em material plástico, para água, 

trançada, com 20 metros e esguicho na ponta. 
10 Unid. 77,00 770,00 

34 

Pá para lixo com cabo de 50cm, com aparador em 

metal medindo aproximadamente 20 x 5cm, cabo 

em madeira medindo aproximadamente 50 cm. 

20 Unid. 29,00 580,00 

35 

Pano de chão. Confeccionado em tecido de algodão 

cru, tipo sacaria branca de açúcar, lavado e alvejado, 

isento de rasgos ou outros defeitos que possam 

prejudicar sua utilização. Deverá seguir o modelo de 

sacaria, isto é, costurado internamente (no avesso) 

no comprimento e em apenas uma das larguras de 

forma a manter o formato de um saco.   Com 

Urdidura mínima de 10 fios/cm, trama mínima de 9 

fios/cm, 100% algodão isento de fiapos soltos.  

100 Unid. 7,25 725,00 

36 

Pano de prato, em algodão alvejado, sem estampa, 

bordas com acabamento em overlock, alta absorção, 

com dados de identificação de produto e marca do 

fabricante.  

80 Unid. 7,75 620,00 

37 
Papel Higiênico sem perfume, folhas duplas com 60 

mts x 10 cm, pacotes com 16 unid. 
100 Pct 34,50 3.450,00 

38 

Papel toalha 19mmx22mm embalagem com pacote 

com 2 unid (rolos) na cor branco. embalagem com 

dados de identificação do produto e marca do 

fabricante. 

100 Unid. 6,45 645,00 

39 

Prendedor de roupas, corpo em material plástico 

reforçado, mola em arame reforçado, medindo 

aproximadamente 7 cm, embalagem com 12 peças 

30 Unid. 3,25 97,50 

40 Rastelo grande, com cabo de madeira. 15 Unid. 28,50 427,50 

41 

Rodo de madeira, com 2 lâminas, 60cm Rodo com 

corpo de madeira, com 2 lâminas em borracha 

reforçada, macia, fixada na parte inferior da base, 

medindo aproximadamente 60 cm, cabo em madeira 

medindo aproximadamente 1,20 m. 

50 Unid. 16,50 825,00 
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42 

Sabão Barra Glicerinado Neutro (composição 

básica: sais + ácido graxo, tipo neutro, 

características adicionais com perfume) (01 caixa 

com 10 pacote com 05 unidade de 200g).  

50 Pct 79,50 3.975,00 

43 

Sabão em pó biodegradável, para limpeza em geral, 

embalagem: caixa de 1000g. Composição: 

tensoativo, aniônico, alcalinizante, carga, 

coadjuvante, branqueador óptico, corante, enzimas, 

agente anti-redepositante, agente amaciante, 

perfume e água. Componente ativo: linear benzeno, 

sulfato de sódio. Caixa com 24 unidades de 1Kg 

cada. 

50 Cx 174,00 8.700,00 

44 
Sabonete 90g. Sabonete aromatizante, em barra de 

90g e com agente hidrante para a pele. 
100 Unid. 3,50 350,00 

45 

Sabonete líquido anticéptico 5L. Sabonete líquido, 

bacteriostático, viscoso, embalagem com 5000 ml, 

constando no rótulo o número do lote, nome do 

fabricante, prazo de validade e registro no 

Ministério de Saúde 

60 Unid. 52,00 3.120,00 

46 

Saco plástico lixo, 100 litros, 6 micras, cor preta, 

largura 75, altura 105, de polipropileno. Aplicação: 

uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá 

estar em conformidade com as normas da ABNT 

NBR 9190/9191/13055/13056.  

100 Unid. 82,00 8.200,00 

47 

Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, 

largura 50, altura 53, de polipropileno. Aplicação: 

uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá 

estar em conformidade com as normas da ABNT 

NBR 9190/9191/13055/13056.  

100 Unid. 37,00 3.700,00 

48 

Vassoura de pelo v9 60cm, com cabo de madeira 

encapado com plástico e comprimento de 60 cm. 

Fornecer montada. 

30 Unid. 18,50 555,00 

Valor Global ..................... R$: 105.635,00 

 

LOTE XII 

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) 

RECARGA DE GÁS BOTIJAS DE 13 KG 

Itens Descrição dos Produtos Quant. Unid.  Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

 

 

01 

Recarga de gás liquefeito do petróleo 

acondicionado em botijas de 13 kg, altamente 

tóxico e inflamável, e suas condições deverão 

estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 

ANP, NPR 14024 da ABNT. 

 

 

50 

 

 

Unid. 

 

 

99,00 

 

 

4.950,00 

Valor Global ............R$: 4.950,00 
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LOTE XIII 

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS 

Itens Descrição dos Produtos Quant. Unid.  Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

01 Achocolatado de 800g, em pó, instantâneo, 

solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó 

solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó e/ou 

soro, extra, constituído de pó fino e homogêneo, 

isento de soja ou farinha, sujidades e materiais 

estranhos, admitindo teor de umidade máxima de 

3%. Acondicionado em pacote de polietileno, 

recipiente de polietileno ou de folha de flandres, 

íntegro, resistente, vedado hermeticamente e 

limpo. Contendo aproximadamente 800g de peso 

líquido. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. 

100 Unid 

9,25 925,00 

02 Açúcar 2Kg. Açúcar cristalizado, na cor branca, 

sacarose de cana de açúcar, embalagem de 2 Kg, 

em polietileno, contendo data de fabricação e 

prazo de validade. Fardo com 15 pacotes de 2Kg 

cada 

25 Fardo 

92,50 2.312,50 

03 Açafrão 05 Kg 23,00 115,00 

04 Adoçante 100m l. adoçante líquido dietético - 

frasco com 100 ml. / Adoçante Líquido Dietético 

- Cada Gota deverá conter 0,007 Kcal. 

Ingredientes: Água, Sorbitol, Edulcorantes 

Artificiais: Sacarina Sódica e Ciclamato de Sódio 

Conservadores: Ácido Benzóidico E 

Metilparabeno Não contém Glúten. Frascos 

contendo 100 (cem) mililitros. 

05 Frasco 

4,75 23,75 

05 Água Mineral sem gás, acondicionada em copo 

descartável de polipropileno de 200 ml. o produto 

deverá ter registro no ministério da Saúde e 

atender a portaria 451/97 e a resolução 12/78 da 

comissão nacional de normas e padrões para 

alimentos - CNNPA. 

1.500 Unid. 

1,25   

06 Água Mineral sem gás, 500 ml, acondicionada em 

recipiente descartável de polipropileno de 500 ml. 

o produto deverá ter registro no ministério da 

Saúde e atender a portaria 451/97 e a resolução 

12/78 da comissão nacional de normas e padrões 

para alimentos - CNNPA. 

300 Unid. 

2,00   
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07 Água Mineral sem gás, acondicionada em 

recipiente descartável de polipropileno de 1.500 

ml. o produto deverá ter registro no ministério da 

Saúde e atender a portaria 451/97 e a resolução 

12/78 da comissão nacional de normas e padrões 

para alimentos - CNNPA. 

200 Unid. 

4,25   

08 Água Mineral sem gás, acondicionada em 

recipiente descartável de polipropileno de 20 lts o 

produto deverá ter registro no ministério da Saúde 

e atender a portaria 451/97 e a resolução 12/78 da 

comissão nacional de normas e padrões para 

alimentos - CNNPA. 

120 Unid. 

7,50   

09 Ameixa em Calda 900g. Embalada em lata limpa 

isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, 

resistente, que garanta a integridade do produto, 

Unid. 50 limpas, secas, não violadas e resistentes. 

A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto. Deverá apresentar validade mínima de 

12 meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Peso aproximado 900g. 

30 Unid 

13,10 393,00 

10 Amendoim descascado, sem sal 500g 50 Pct 16,10 805,00 

11 Amido de milho 1Kg. Amido de milho- produto 

amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de 

matérias primas sãs e limpas isentas de matérias 

terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, 

fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, 

deverão produzir ligeira crepitação quando 

comprimido entre os dedos. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Quantidade do produto 1Kg.  

15 Unid 

13,50 202,50 

12 Anilina vermelha comestível 10ml. Corante 

artificial para fins alimentícios. Ingredientes: 

água álcool e corante artificial. A embalagem do 

corante contém ' Tampa conta gotas', frasco com 

10 ml. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de 

validade. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Vidro com 10ml 

10 Vidros 

6,75 67,50 

13 Anilina amarela comestível 10ml. Corante 

artificial para fins alimentício. Ingredientes: água 

10 Vidros 
6,75 67,50 
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álcool e corante artificial. A embalagem do 

corante contém ' Tampa conta gotas', frasco com 

10 ml. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de 

validade. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Vidro com 10ml. 

14 Anilina azul comestível 10ml. Corante artificial 

para fins alimentício. Ingredientes: água álcool e 

corante artificial. A embalagem do corante 

contém ' Tampa conta gotas', frasco com 10 ml. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Vidro com 10ml. 

10 Vidros 

6,75 67,50 

15 Anilina rosa comestível 10ml. Corante artificial 

para fins alimentício. Ingredientes: água álcool e 

corante artificial. A embalagem do corante 

contém ' Tampa conta gotas', frasco com 10 ml. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Vidro com 10ml. 

10 Vidros 

6,75 67,50 

16 Anilina verde comestível 10ml. Corante artificial 

para fins alimentício. Ingredientes: água álcool e 

corante artificial. A embalagem do corante 

contém ' Tampa conta gotas', frasco com 10 ml. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Vidro com 10ml. 

10 Vidros 

6,75 67,50 

17 Anilina vermelha em pó, comestível, a base de 

água, 5 gramas. Corante artificial para fins 

alimentícios. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Pacote com 5 gramas cada. 

10 Pct 

5,75 57,50 
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18 Anilina amarela em pó, comestível, a base de 

água, 5 gramas. Corante artificial para fins 

alimentícios. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Pacote com 5 gramas cada. 

10 Pct 

5,75 57,50 

19 Anilina azul em pó, comestível, a base de água, 5 

gramas. Corante artificial para fins alimentícios. 

A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Pacote com 5 gramas cada. 

10 Pct 

5,75 57,50 

20 Anilina rosa em pó, comestível, a base de água, 5 

gramas. Corante artificial para fins alimentícios. 

A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Pacote com 5 gramas cada 

10 Pct 

5,75 57,50 

21 Anilina verde em pó, comestível, a base de água, 

5 gramas. Corante artificial para fins alimentícios. 

A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Pacote com 5 gramas cada 

10 Pct 

5,75 57,50 

22 Arroz Agulhinha. Polido, longo fino, tipo 1, em 

sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, 

não violados, resistentes, acondicionados em 

fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto, validade mínima de 

6 (seis) meses a partir da data de entrega. Fardo 

com 06 pacotes de 5Kg cada.  

40 Fardo 

114,50 4.580,00 

23 Atum Sólido em Azeite Lata 120g. Ingredientes: 

Atum, azeite e sal. Caixa com 24 unidades de 

120g cada. 

12 Caixa 

156,00 1.872,00 

24 Azeite de oliva extra virgem 500ml. Produto da 

prensagem a frio da azeitona, acidez menor que 1 

coloração amarela esverdeado, que possam ser 

20 Vidro 

23,50 470,00 
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novamente tampadas após aberta. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informações 

nutricionais, número do lote, quantidade do 

produto e número de registro. Deverá apresentar 

validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data 

de entrega. Embalagem 500 mL 

25 Azeitona verde, em conserva, 500g. Fruto das 

oliveiras passadas por processo de fermentação 

lática em salmoura com sal durante 2 meses. 

Acondicionado em vidro, transparente, íntegra, 

resistente, vedado e limpo. Contendo 

aproximadamente 500g. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante.  

50 Vidro 

12,00 600,00 

26 Balas mastigáveis, tipo caramelo, sabores 

diversos, 700g, sem teor alcoólico. Ingredientes: 

açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal, sal e 

aroma artificial. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto, validade mínima de 

6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote 

de 700g.  

160 Pct 

10,00 1.600,00 

27 Biscoito salgado, tipo cream cracker 800g, 

composição básica: farinha de trigo, gordura 

vegetal hidrogenada, água, sal e demais 

substâncias permitidas. Acondicionada em 

pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente 

vedados com no mínimo 800g. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 meses a partir 

da data de entrega na unidade requisitante. 

Pacotes de 800g cada.  

30 Caixa 

134,25 4.027,50 

28 Biscoito de doce, tipo maria 800g, composição 

básica: farinha de trigo, gordura vegetal 

hidrogenada, água, sal, açúcar e demais 

substâncias permitidas. Acondicionada em 

pacotes de polipropileno. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

30 Caixa 

134,25 4.027,50 
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lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Caixa com 15 pacotes de 800g cada. 

29 Bolacha recheada sabor morango 120g. Farinha 

de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, 

sal, corantes caramelo e natural carmim 

cochonilha, fermentos químicos bicarbonato de 

sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido 

de sódio, emulsificante lecitina de soja e 

aromatizante, traços de leite. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 meses a partir 

da data de entrega na unidade requisitante. Caixa 

com 30 pacotes de 120g cada. 

30 Caixa 

83,50 2.505,00 

30 Bolacha recheada sabor chocolate 120g Farinha 

de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vit 

B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar 

invertido, fécula de mandioca, sal, cacau em pó, 

fermentos químicos (bicarbonato de amônio, 

ácido lático e bicarbonato de sódio), emulsificante 

lecitina de soja, aromatizantes, corante de 

caramelo. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Caixa com 30 pacotes de 120g cada. 

30 Caixa 

83,50 2.505,00 

31 Café moído de 250g (1x10Kg). Torrado e moído, 

procedente de grãos sãos, limpos e isentos de 

impurezas, acondicionado em pacote aluminizado 

alto vácuo, íntegro, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote data de fabricação, 

quantidade do produto, selo de pureza ABIC. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 60 

dias a partir da data de entrega. Embalagem 250g. 

Fardo com 40 pacotes de 250g cada. 

15 Fardo 

209,80 3.147,00 

32 Caldo de Carne 63g. Sal, gordura vegetal, amido, 

açúcar, alho, carne bovina, salsa, pimenta 

vermelha, louro, realçadores de sabor glutamato 

monossódico e inosinatodissódico, 

60 Caixa 

10,50 630,00 
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aromatizantes, corantes caramelo e natural 

urucum, acidulante ácido cítrico. Contém Glúten. 

Contém traços de leite, ovos, soja, aipo e 

mostarda. Apresentando-se livre de matérias 

terrosa, parasitas larvas e detritos animais e 

vegetais. Em embalagem metalizada, resistente e 

atóxica. Contendo externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. Caixa com 06 tabletes.  

33 Caldo de Galinha 63g. Sal, gordura vegetal, 

amido, açúcar, condimento preparado de cebola, 

alho, salsa, carne de galinha, realçadores de sabor 

glutamato monossódico e inosinato dissódico, 

aromatizante, corantes natural cúrcuma e 

caramelo. Contém Glúten. Contém soja e aipo. 

Contém traços de leite, ovos e mostarda. 

Apresentando-se livre de matérias terrosa, 

parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Em 

embalagem metalizada, resistente e atóxica. 

Contendo externamente os dados de identificação 

e procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. 

Caixa com 06 tabletes.  

60 Caixa 

10,50 630,00 

34 Canela em pau. Acondicionado em saco de 

polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote data de fabricação, 

data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 6 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

05 Kg 

47,50 237,50 

35 Canela em Pó 100g. Canela proveniente de cascas 

sãs, limpas e secas, em forma de pó fino, 

acondicionado em saco de polietileno, íntegro, 

atóxico, resistente, vedado hermeticamente e 

limpo. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação e procedência, número 

do lote data de fabricação, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Embalagem com 100g cada. 

20 Pct 

5,50 110,00 

36 Canjica amarela, tipo 1, pacote com 500g. 

Embalagem de 500g, sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, tampos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo, acondicionado em 

60 Pct 

4,75 285,00 
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fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, nº do lote, 

data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 05 

(cinco) meses a partir da data de entrega na 

unidade.  

37 Chocolate (bombom) 1kg. Açúcar, gordura 

vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, massa de cacau, manteiga de cacau, 

castanha de caju, soro de leite em pó, farinha de 

soja integral, leite em pó desnatado, gordura de 

manteiga desidratada, sal, óleo de soja, cacau em 

pó, extrato de malte, emulsificantes – lecitina de 

soja e poliglicerol poliricinoleato, fermento 

químico bicarbonato de sódio e aromatizante. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Embalagem em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo acondicionados. 

Pacote de 1Kg, com 48 a 50 unidades.  

100 Pct 

37,00 3.700,00 

38 Chocolate ao Leite para cobertura em Barra 1 Kg 

Ingredientes: Açúcar, manteiga de cacau, massa 

de cacau, gordura vegetal, leite em pó integral, 

soro de leite em pó, leite em desnatado, 

emulsificantes lecitina de soja (322) e 

poliricinoleato de poliglicerol (476) e 

aromatizante. Contém traços de amêndoas, 

amendoim, avelã, castanha de caju, castanha-do-

pará e nozes A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Embalado em 

sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos 

não violados, resistentes que garantam a 

integridade do produto até o momento do 

consumo. Pacote de 1Kg.  

10 Barra 

33,50 335,00 

39 Chocolate Branco para Cobertura em Barra 1k 

Ingredientes: Açúcar, leite em pó integral, 

10 Barra 
33,50 335,00 
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manteiga de cacau, gordura vegetal, soro de leite 

em pó, emulsificantes lecitina de soja (322) e 

poliricinoleato de poliglicerol (476) e 

aromatizante. Contem traços de amêndoas, 

amendoim, avelã, castanha de caju, castanha-do 

pará e nozes. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Embalado em 

sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos 

não violados, resistentes que garantam a 

integridade do produto até o momento do 

consumo. Pacote de 1Kg.  

40 Chocolate Granulado 1kg. Açúcar, gordura 

vegetal hidrogenada, cacau em pó, amido de 

milho, estabilizantes lecitinade soja e 

monoglicerideos de ácidos graxos, sal, 

antiumectante talco, xarope de glicose, 

conservante sorbato de potássio e aromatizante. 

Não contém gluten. Acondicionado em 

embalagem, íntegra, resistente, vedado e limpo. 

Contendo aproximadamente1kg. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 12 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Pacote de 1Kg.  

10 Kg 

31,50 315,00 

41 Coco ralado sem açúcar 100g. Ingredientes: Coco 

em flocos integral, desidratado, sem açúcar. 

Acondicionado em embalagem, íntegra, 

resistente, vedado e limpo. Contendo 

aproximadamente 100g. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante.  

100 Pct 

5,50 550,00 

42 Colorau. O calorífico deve ser constituído de 

matéria prima de boa qualidade e apresentar 

aspecto, cor, cheiro e sabor característico do 

produto. contendo no máximo 10% de sal, de 

acordo com as normas vigentes. Deverá conter a 

05 Kg 

24,50 122,50 
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validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com 

dizeres de rotulagem, data de fabricação. Pacote 

de 1Kg. 

43 Cravo da Índia 100g. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote data de fabricação, 

data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 6 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Embalagem com 100g cada. 

15 Vidro 

13,00 195,00 

44 Creme de leite 300g. Origem animal, embalado 

em lata ou tetrapack, limpa, isenta de ferrugem, 

não amassada, não estufada, resistente. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número do lote, quantidade do 

produto. Atender as exigências do Ministério da 

Agricultura e DIPOA, conforme Portaria 369 de 

04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de origem 

Animal. Deverá apresentar validade mínima de 6 

(seis) meses a partir da data de entrega.                                                      

Peso aproximado 300g.  

150 Unid 

6,70 1.005,00 

45 Emustab 200g, Emulsificante e estabilizante. 

Ingredientes: água, estabilizante: 

monoglicerídeos de ácidos graxos destilados e sal 

de ácidos graxos, emulsificantes: monoestearato 

de sorbitana epolioxietileno de monoesterato de 

sorbitana. Não contém glúten. Acondicionado em 

embalagem, íntegra, resistente, vedado e limpo. 

Contendo aproximadamente 200g. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante.  

20 Unid 

12,00 240,00 

46 Erva doce 100g. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote data de fabricação, 

data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 6 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Embalagem com 100g cada. 

20 Vidro 

8,00 160,00 

47 Ervilha 200g. Ingredientes: Ervilha Reidratada e 

Salmoura (Água, Sal, Açúcar e Agente de 

Firmeza Cloreto de Cálcio). Isento de sujidades e 

08 Caixa 

69,00 552,00 
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fermentação, acondicionada em latas de flandres, 

com verniz sanitário, recravadas, sem 

estufamentos, sem vazamento, corrosão interna, e 

outras alterações. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 

data de entrega na unidade requisitante. Caixa 

com 24 latinhas de 200g.  

48 Extrato de tomate 840g, concentrado, produto 

resultante da concentração da polpa de tomate por 

processo tecnológico preparado com frutos 

maduros selecionados sem pele, sem sementes e 

corantes artificiais, isento de sujidades e 

fermentação, acondicionada em latas de 840g, de 

flandres, com verniz sanitário, recravadas, sem 

estufamentos, sem vazamento, corrosão interna, e 

outras alterações, acondicionadas em caixa de 

papelão limpa, íntegra , resistente, reforçada e 

lacrada. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 10 (dez) meses a partir da 

data de entrega na unidade requisitante 

100 Unid 

9,50 950,00 

49 Farinha de mandioca 1Kg. Fina, branca, crua, 

embalada em pacotes plásticos, transparentes, 

limpos, não violados, resistentes, acondicionados 

em fardos. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 

validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da 

data de entrega. Pacote de 1Kg 

150 Kg 

7,75 1.162,50 

50 Farinha de trigo sem fermento. Produto composto 

de farinha de trigo especial para consumo, obtido 

através da moagem de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fólico, sal, fermento químico (bicarbonato 

de sódio, pirofosfato acido de sódio, fosfato 

monocálcico). Contém Glúten.Embalagem de 1 

kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, 

limpos não violados, resistentes que garantam a 

integridade do produto até o momento do 

consumo acondicionados em fardos lacrados. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

50 Fardo 

55,00 2.750,00 

mailto:licitacao.natividade19@gmail.com


 
CNPJ: 01.809.474/0001-41 

 
 

Rua 07 de Setembro nº 31 - CEP: 77.370-000 - Centro - Fone: (63) 3372-1798 

E-mail: licitacao.natividade19@gmail.com 

 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Fardo com 10 pacotes de 1Kg cada. 

51 Feijão carioquinha (1x30Kg), tipo 1, classe 

carioquinha, novo, constituído de grãos inteiros e 

sadios com teor de umidade máxima de 15%, 

isento de material terroso, sujidades e mistura de 

outras variedades e espécies, embalagem de 1 kg 

em sacos plásticos transparentes e atóxicos, 

limpos não violados, resistentes que garantam a 

integridade do produto até o momento do 

consumo acondicionados em fardos lacrados . A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Fardo com 30 pacotes de 1Kg cada. 

10 Fardo 

274,50 2.745,00 

52 Fermento biológico para pão 10g. Fermento 

biológico seco instantâneo. Ingredientes: 

saccharoomycescerevisiae. Em embalagem, 

íntegra, resistente, vedada e limpa. Contendo 

aproximadamente 10g. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante.                                           

100 Unid 

3,70 370,00 

53 Fermento para bolo 100g. Ingredientes: Amido de 

milho ou fécula de mandioca, carbonato de sódio 

e fosfato monocálcico. Não contém glúten. Em 

embalagem, íntegra, resistente, vedada e limpa. 

Contendo aproximadamente 100g. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante.  

50 Unid 

5,25 262,50 

54 Flocão de arroz (1x10Kg). Farinha de arroz 

flocada, não contém glúten. Em embalagem, 

íntegra, resistente, vedada e limpa. Contendo 

10 Fardo 

52,50 525,00 
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aproximadamente 500 g. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Fardo com 20 

pacotes de 500g.  

55 Flocos de milho pré-cozido, tipo flocão 

(1x10Kg), amarelo, com aspecto, cor, cheiro e 

sabor próprios com ausência de umidade, 

fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas 

e larvas. Embalagem de 500g, sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, tampos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo, acondicionado em 

fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, nº do lote, 

data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 05 

(cinco) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. Fardo com 20 pacotes de 

500g. 

25 Fardo 

74,00 1.850,00 

56 Fubá de milho 1kg. Ingredientes: fubá, ferro e 

ácido fólico. Embalagem de 1kg, sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, tampos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo, acondicionado em 

fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, nº do lote, 

data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 05 

(cinco) meses a partir da data de entrega na 

unidade. Pacote de 1Kg 

15 Kg 

6,00 90,00 

57 Iogurte (Cartela com 06 unidades). Leite 

reconstituído integral, iogurte integral (leite 

reconstituído integral, açúcar, fermento lácteo, 

soro de leite em pó), preparado de fruta e cereal 

(água, xarope de açúcar, amido modificado, polpa 

de morango, cereal infantil - Arroz, açúcar, 

vitaminas (B1, B2, B6 e D) e minerais (ferro e 

zinco), sulfato de zinco, aroma idêntico ao natural 

de morango, acidulante ácido cítrico, conservador 

sorbato de potássio, espessante goma xantana e 

corantes artificiais bordeaux S e ponceu 4R) 

açúcar, fermento lácteo e soro de leite em pó. 

250 Cartela 

8,50 2.125,00 
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Colorido artificialmente. Embalados em copos 

plásticos e vedados com tampa de alumínio, com 

6 unidades formando bandeja e mantida sob 

refrigeração. Com aspecto, cheiro, sabor e cor 

peculiares ao mesmo e deverá estar isento de 

ranço e de outras características indesejáveis. Na 

parte externa da embalagem os dados de 

identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto, validade mínima de 15 (quinze) dias a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

58 Katchup 3L. Condimento à base de tomate 

Ingredientes: polpa de tomate, açúcar, amidos, 

vinagre de álcool, sal refinado, corante vermelho 

azorrubina e conservador benzoato de sódio, 

edulcorantes ciclamato de sódio, acessulfame K e 

maltodextrina. Inseto de sujidades e materiais 

estranhos. Acondicionado em embalagem, 

íntegra, resistente, vedado e limpo. Contendo 

aproximadamente 3L. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Garrafão com 3 

litros cada.  

10 Garrafã

o 

24,50 245,00 

59 Leite de côco 200ml. Ingredientes: leite de coco, 

água, conservador INS 202, INS 211 e INS 223, 

acidulante INS 330 e espessante INS 466. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, nº do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a 

partir da data de entrega na unidade. 

50 Unid 

5,25 262,50 

60 Leite condensado 395g, obtido pela desidratação 

do leite, adicionado de sacarose ou glicose, 

embalado em lata limpas, isenta de ferrugem, não 

amassada, não estufada, resistente, que garanta a 

integridade do produto. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto. Atender as 

exigências do Ministério da Agricultura e 

DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e 

do Regulamento da Inspeção Industrial e 

Sanitária de Produtos de origem Animal. Deverá 

250 Unid 

4,95 1.237,50 
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apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega. Peso aproximado 395g 

61 Leite em pó 400g. Leite em pó integral, 

instantâneo Leite integral, vitaminas (C, A e D), 

pirofosfato e emulsificante lecitina de soja. 

Embalagem atóxica, limpas, não violada, 

resistentes que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar 400g.  

100 Unid 

19,50 1.950,00 

62 Leite integral pasteurizado, tipo "a" integral 

homogeneizado. Teor de gorduras de 3%. 

embalagem contendo litro, com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade e 

capacidade, o produto deverá ter registro no 

ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. 

Caixa com 12 litros cada. 

250 Caixa 

57,50 14.375,00 

63 Macarrão espaguete 500g (1x5Kg), vitaminado, 

espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento 

da farinha de trigo especial, ovos, e demais 

substâncias permitidas, isenta de corantes 

artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade 

máxima 13%, Embalagem de 500g, em sacos 

plásticos transparentes e atóxicos, limpos não 

violados, resistentes que garantam a integridade 

do produto até o momento do consumo 

acondicionados em fardos lacrados. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Fardo com 10 pacotes de 500g. 

10 Fardo 

34,50 345,00 

64 Macarrão parafuso 500g (1x5Kg), vitaminado, 

parafuso, sêmola de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, 

Embalagem de 500g, em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo acondicionados em 

fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

10 Fardo 

47,50 475,00 
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(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Fardo com 10 pacotes de 500g. 

65 Macarrão Padre Nosso. Sêmola de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina 

B9), corante natural de urucum e cúrmina. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade e 

quantidade do produto. Peso liquido de 500g. 

Fardo com 10 pacotes de 500g. 

10 Fardo 

47,50   

66 Maionese 500g, emulsão cremosas, obtidas com 

ovos e óleo vegetal, com adição de condimentos, 

substâncias comestíveis e sem corantes, de 

consistência cremosa, amarelo claro, com cheiro 

e sabor próprio, isento de sujidades e seus 

ingredientes em perfeito estado de conservação. 

Acondicionada em embalagem de 500g 

50 Unid 

9,00 450,00 

67 Margarina 500g, com 70% de lipídios. Margarina 

produzida exclusivamente de gordura vegetal, 

com adição de sal, em potes de polipropileno com 

lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote, 

resistentes, que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo contendo peso líquido 

500g. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de 

validade, quantidade do produto e número do 

registro. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Caixa com 12 

unidades de 500g. 

25 Caixa 

81,50 2.037,50 

68 Milho para pipoca 500g. Grãos de milho amarelo, 

com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com 

ausência de umidade, fermentação, ranço, isento 

de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 

500g, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, 

limpos não violados, resistentes que garantam a 

integridade do produto até o momento do 

consumo. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 05 

(cinco) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. Pacote de 500g.  

100 Pct 

4,75 475,00 

69 Milho verde em conserva 200g. Acondicionado 

em recipiente de folha de flandres, íntegro, 

resistente, vedado hermeticamente e limpo. A 

25 Cx 

75,00 1.875,00 
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embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Com peso liquido drenado de 200g. Caixa com 24 

latinhas de 200g cada. 

70 Mistura para bolo, sabor chocolate 450g. 

Ingredientes: Açúcar, farinha de trigo com ferro e 

ácido fólico, gordura vegetal, cacau em pó, 

amido, sal, fermento químico, bicarbonato de 

sódio, fosfato, monocálcico, fosfato, ácido de 

alumínio e sódio, pirofosfato de sódio, 

aromatizantes e espessantes goma guar.                                                                                                  

Caixa com 12 caixinhas de 450g. 

25 Caixa 

59,50 1.487,50 

71 Mistura para bolo, sabor de Coco 450g. 

Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, amido de milho, gordura 

vegetal hidrogenada, sal, estabilizante estearato 

de propileno glicol, fermentos químicos 

(bicarbonato de sódio, pirofosfato de sódio, 

fosfato de alumínio e sódio, fosfato 

monocálcicomonohidratado), e aromatizante. 

Contém Glúten. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Embalagem em sachês atóxicos, 

limpos não violados, resistentes que garantam a 

integridade do produto até o momento do 

consumo acondicionados. Caixa com 12 

caixinhas de 450g. 

10 Caixa 

59,50 595,00 

72 Mistura para bolo, sabor de fubá450g. Açúcar, 

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico, fubá de milho, gordura vegetal 

hidrogenada, fermentos químicos pirofosfato de 

sódio e bicarbonato, estabilizante estearato de 

propileno glicol, sal, erva doce, aromatizante e 

corante natural urucum. Contém Glúten. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

10 Caixa 

59,50 595,00 
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Embalagem em sachês atóxicos, limpos não 

violados, resistentes que garantam a integridade 

do produto até o momento do consumo 

acondicionados. Caixa com 12 caixinhas de 450g. 

73 Mistura para bolo, sabor de laranja 450g. 

Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, amido de milho, gordura 

vegetal hidrogenada, sal, estabilizante estearato 

de propileno glicol, fermentos químicos 

(bicarbonato de sódio, pirofosfato de sódio, 

fosfato de alumínio e sódio, fosfato 

monocálcicomonohidratado) e aromatizante. 

Contém Glúten. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Embalagem em sachês atóxicos, 

limpos não violados, resistentes que garantam a 

integridade do produto até o momento do 

consumo acondicionados. Caixa com 12 

caixinhas de 450g. 

25 Caixa 

59,50 1.487,50 

74 Mistura para bolo, sabor milho cremoso 450g 

Ingredientes: Açúcar, farinha de milho 

enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido 

de milho, amido modificado, aromatizante, sal, 

fermentos químicos (bicarbonato de sódio, 

pirofosfato ácido de sódio, fosfato de alumínio e 

sódio), espessante (goma xantana) e corante 

artificial tartrazina. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 

data de entrega na unidade requisitante. 

Embalagem em sachês atóxicos, limpos não 

violados, resistentes que garantam a integridade 

do produto até o momento do consumo 

acondicionados. Caixa com 12 caixinhas de 450g. 

10 Caixa 

59,50 595,00 

75 Óleo de milho 900ml. Óleo extraído do germe do 

milho. Apresenta-se como um óleo límpido, de 

cor amarelo claro, odor e sabor suave 

característico e antioxidante ácido cítrico. Livre 

de sujidades, parasitas, larvas, acondicionado em 

PET de 900ml. Deverá apresentar validade 

mínima de 06 (seis) meses e a partir da data de 

entrega na unidade solicitante. Caixa com 20 

unidades de 900ml 

15 Caixa 

179,50   
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76 Óleo de soja refinado 900ml. Embalado em vidros 

plásticos, não amassados, sem estufamentos, 

resistentes, que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo, contendo 900 ml. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 10 

(dez) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Caixa com 20 unidades de 900m 

25 Caixa 

109,50 2.737,50 

77 Óregano desidratado. Constituído de folhas 

acompanhadas ou não de pequenas unidades 

florais, sãs, secas e limpas, acondicionado em 

saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, 

vedado hermeticamente e limpo. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, número do lote, data 

de fabricação, data de validade, quantidade do 

produto. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Pct com 10g 

05 Kg 

96,50 482,50 

78 Ovo de galinha, classe A, tipo 3 grande. Produto 

fresco de ave galinácea, tipo grande, íntegro, sem 

manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor 

anormais; acondicionados em embalagem 

apropriada com 30 unidades. 

200 Cartela 

17,75 3.550,00 

79 Pão de Forma 500g. Farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, açúcar, sal, aroma 

artificial, leite em pó integral, emulsificante, 

gordura vegetal, conservante, propionato de 

cálcio e ácido sorbico, fermento biológico. Pacote 

com 500g de produto fatiado, embalados em 

sacos plásticos, transparentes, limpos, não 

violados, resistentes, que garantam a integridade 

do produto. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 

validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data 

de entrega na unidade solicitante. Pacote de 500g.  

80 Pct 

8,75 700,00 

80 Pimenta do reino moída. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote, data de fabricação, 

data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 6 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 

05 Kg 

57,50 287,50 
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81 Pirulito 600g (50 unidades). Pirulito no sabor 

cereja, com recheio de chicle sabor tutti frutti. 

ingredientes: Açúcar, xarope de glucose, goma, 

base, acidulante, ácido cítrico, aromatizantes, 

regulador de acidez, lactato de sódio, umectante 

glicerina e corante artificial vermelho 40. Pode 

conter traços de leite. Não contem glúten. 

Embalados em sacos plásticos transparentes e 

atóxicos, limpos não violados, resistentes que 

garantam a integridade do produto até o momento 

do consumo acondicionados. Pacote de 600g, 

com 50 unidades. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante.  

100 Pct 

12,00 1.200,00 

82 Polvilho doce, 1Kg. Embalagem de 1Kg, sacos 

plásticos transparentes e atóxicos, tampos não 

violados, resistentes que garantam a integridade 

do produto até o momento do consumo, 

acondicionado em fardos lacrados. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, nº do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a 

partir da data de entrega na unidade. Fardo com 

20 pacotes de 1Kg cada. 

15 Fardo 

154,50 2.317,50 

83 Rapadura 1Kg, acondicionado em papel celofane, 

Transparente, atóxico, resistente, hermeticamente 

fechado. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 6 

(seis) meses a partir da data de entrega. Peso 

aproximado de 1Kg 

15 Unid 

16,50 247,50 

84 Refresco em pó, Sabor uva de 30 g. Ingredientes: 

Açúcar, maltorextrina, polpa desidratada de uva 

(1%), ferro, ácido ascórbico (vitamina C), 

vitamina A, acidulante :ácido cítrico e ácido 

fumárico, regulador de acidez cítrico de sódio, 

antiumectantes: fosfato tricálcio e dióxido de 

silício, edulcorantes artificiais: aspartame 

(27,2mg/100ml), ciclamato de 

15 Caixa 

24,50 367,50 
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sódio(22,5mg/100ml), acesulfame de potássio 

(4,0mg/100ml) e sacarina sódica (1,9mg/100ml), 

espessantes: gomaguar, gomaxantana e goma 

arábica, aromatizante aroma sintético idêntico ao 

natural, corantes artificiais: vermelho 40, 

Bordeaux 5 e azul brilhante fcf, espumante 

extrato de quilála, corante inorgânico dióxido de 

titânio. Não contém glúten. Contém fenilalanina. 

Embalagem, íntegra, resistente, vedada e limpa. 

Contendo aproximadamente 30g. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Caixa com 15 unidades de 30g cada.  

85 Refresco em pó, Sabor morango de 30g 

Ingredientes: Açúcar, maltodextrina, fibra 

vegetal, polpa de morango desidratada (15), ferro, 

ácido ascórbico (vitamina C), vitamina A, 

acidulante ácido cítrico, regulador de acidez 

citrato de sódio, espessantes: goma guar, goma 

xantana e goma arábica, antiumectantes: fosfato 

tricálcico e dióxido de silício, aromatizante aroma 

sintético idêntico ao natural, edulcorantes 

artificiais: aspartame (22,7mg/100ml), ciclamato 

de sódio (14,8mg/100ml), acesulfame de potássio 

(2,7mg/100ml) e sacarina sódica (1,3mg/100ml), 

corante caramelo IV, corante inorgânico dióxido 

de titânio, espulmante extrato de quiláia, corante 

artificial vermelho 40, M .Contém fenilalanina. 

Não contém glúten. Embalagem, íntegra, 

resistente, vedada e limpa. Contendo 

aproximadamente 30g. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Caixa com 15 unidades de 30g cada. 

15 Caixa 

24,50 367,50 

86 Refresco em pó, Sabor manga de 30gr 

Ingredientes: Açúcar, maltodextrina, fibra 

vegetal, polpa de morango desidratada (15), ferro, 

ácido ascórbico (vitamina C), vitamina A, 

acidulante ácido cítrico, regulador de acidez 

citrato de sódio, espessantes: goma guar, goma 

15 Caixa 

24,50 367,50 
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xantana e goma arábica, antiumectantes: fosfato 

tricálcico e dióxido de silício, aromatizante aroma 

sintético idêntico ao natural, edulcorantes 

artificiais: aspartame (22,7mg/100ml), ciclamato 

de sódio (14,8mg/100ml), acesulfame de potássio 

(2,7mg/100ml) e sacarina sódica (1,3mg/100ml), 

corante caramelo IV, corante inorgânico dióxido 

de titânio, espulmante extrato de quiláia, corante 

artificial vermelho 40, M .Contém fenilalanina. 

Não contém glúten, Embalagem, íntegra, 

resistente, vedada e limpa. Contendo 

aproximadamente 30g. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Caixa com 15 unidades de 30g cada. 

87 Refresco em pó, Sabor limão de 30gr 

Ingredientes: Açúcar, maltodextrina, fibra 

vegetal, polpa de morango desidratada (15), ferro, 

ácido ascórbico (vitamina C), vitamina A, 

acidulante ácido cítrico, regulador de acidez 

citrato de sódio, espessantes: goma guar, goma 

xantana e goma arábica, antiumectantes: fosfato 

tricálcico e dióxido de silício, aromatizante aroma 

sintético idêntico ao natural, edulcorantes 

artificiais: aspartame (22,7mg/100ml), ciclamato 

de sódio (14,8mg/100ml), acesulfame de potássio 

(2,7mg/100ml) e sacarina sódica (1,3mg/100ml), 

corante caramelo IV, corante inorgânico dióxido 

de titânio, espulmante extrato de quiláia, corante  

artificial vermelho 40, M .Contém fenilalanina. 

Não contém glúten, embalagem, íntegra, 

resistente, vedada e limpa. Contendo 

aproximadamente 30g. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Caixa com 15 unidades de 30g cada. 

15 caixa 

24,50 367,50 

88 Refresco em pó, Sabor laranja de 30gr 

Ingredientes: Açúcar, maltodextrina, fibra 

vegetal, polpa de morango desidratada (15), ferro, 

ácido ascórbico (vitamina C), vitamina A, 

15 Caixa 

24,50 367,50 
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acidulante ácido cítrico, regulador de acidez 

citrato de sódio, espessantes: goma guar, goma 

xantana e goma arábica, antiumectantes: fosfato 

tricálcico e dióxido de silício, aromatizante aroma 

sintético idêntico ao natural, edulcorantes 

artificiais: aspartame (22,7mg/100ml), ciclamato 

de sódio (14,8mg/100ml), acesulfame de potássio 

(2,7mg/100ml) e sacarina sódica (1,3mg/100ml), 

corante caramelo IV, corante inorgânico dióxido 

de titânio, espulmante extrato de quiláia, corante 

artificial vermelho 40, M .Contém fenilalanina. 

Não contém glúten, embalagem, íntegra, 

resistente, vedada e limpa. Contendo 

aproximadamente 30g. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Caixa com 15 unidades de 30g cada. 

89 Refrigerante 2L, sabor Cola. Refrigerante 

composto de extrato de cola. Composto água 

gaseificada, sacarina, sendo permitido extratos 

vegetais, cafeína, corante, caramelo, isento de 

corantes artificiais, livre de sujidades, parasitas, 

larvas, acondicionado em PET com tampa de 

rosca, deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega. Fardo com 

6 fracos de 2 litros.  

100 Fardo 

46,50 4.650,00 

90 Refrigerante 2L, sabor Guaraná. Refrigerante 

composto de extrato de guaraná. Composto de 

semente de guaraná, água gaseificada, açúcar, 

sendo permitido 0,02 g a 0,2 g de extrato de 

semente de guaraná, aroma natural de guaraná, 

isento de corantes artificiais, livre de sujidades, 

parasitas e larvas, acondicionado em garrafas 

“pet” com tampa de rosca, contendo 2 litros cada. 

Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 

meses e a partir da data de entrega. Contendo 2 

litros. Fardo com 6 fracos de 2 litros.  

100 Fardo 

43,50 4.350,00 

 Refrigerante 2L, sabor Laranja. Refrigerante 

composto de água gaseificada, açúcar, suco de 

laranja, aroma sintético artificial, acidulante ácido 

cítrico, conservador benzoato de sódio, 

estabilizantes acetato, sacarose e dioctil, 

sulfosuccinato de sódio, corante artificial 

amarelo. Livre de sujidades, parasitas e larvas, 

100 Fardo 

43,50 4.350,00 
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acondicionado em garrafas “pet” com tampa de 

rosca, contendo 2 litros cada. Deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses e a partir da 

data de entrega na unidade solicitante. Fardo com 

6 fracos de 2 litros.  

 Refrigerante 2L, sabor Limão. Água gaseificada, 

açúcar, suco concentrado de limão, aroma natural 

de limão. Conservantes: Benzoato de sódio e 

sorbato de potássio, acidulante ácido cítrico. 

Livre de sujidades, parasitas e larvas, 

acondicionado em garrafas “pet” com tampa de 

rosca, contendo 2 litros cada. Deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses e a partir da 

data de entrega na unidade solicitante. Fardo com 

6 fracos de 2 litros.  

100 Fardo 

43,50 4.350,00 

90 Refrigerante 2L, sabor Uva. Água gaseificada, 

sucos de uva e limão, aroma sintético idêntico ao 

natural, acidulante, ácido cítrico. Regulador de 

acidez citrato de sódio. Conservadores benzoato 

de sódio e sorbato de potássio, corante artificial 

amaranto, azul brilhante FCF tartrazina. Livre de 

sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em 

garrafas “pet” com tampa de rosca, contendo 2 

litros cada. Deverá apresentar validade mínima de 

06 (seis) meses e a partir da data de entrega na 

unidade solicitante. Fardo com 6 fracos de 2 litros 

100 Fardo 

43,50 4.350,00 

91 Requeijão Catupiry 250g. Ingredientes: Creme de 

leite, massa coalhada (leite desnatado e cloreto de 

sódio), cloreto de sódio (sal), estabilizante: 

polifosfato e alcalinizante, bicarbonato de sódio. 

12 Unid 

9,50 114,00 

92 Requeijão Cremoso Tradicional 200g. 

Ingredientes: Leite, creme de leite, sal, 

concentrado protéico do soro de leite, cloreto de 

cálcio, fermento lácteo, coalho, estabilizante 

polifosfato de sódio e conservadores: sorbato de 

potássio e nisina.  

20 Unid 

9,50 190,00 

93 Sal refinado 1Kg. Sal iodado, constituído de 

cristais de granulação uniforme e isento de 

impurezas e umidade, acondicionado em saco 

plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote data de fabricação, 

quantidade do produto, número de registro. 

Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega. Pacotes de 01 

Kg 

70 Kg 

2,13 148,75 
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94 Tempero especial para arroz. Ingredientes: Sal, 

alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimento 

preparado de alho, gordura vegetal hidrogenada, 

condimento preparado de cebola, realçadores de 

sabor glutamato monossódico e 

inosinatodissódico e antiumectante fosfato 

tricálcico. Acondicionado em embalagem, 

íntegra, resistente, vedado e limpo. Contendo 

aproximadamente 60g. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Pacote com 10 

sachês de 55g cada. 

30 Pct 

22,00 660,00 

95 Tempero especial para feijão. Ingredientes: Sal, 

alho, colorífico, louro, cebola, pimenta do reino, 

proteína vegetal hidrolisada, cúrcuma, salsa, 

condimento preparado de alho, gordura vegetal 

hidrogenada, condimento preparado de cebola, 

realçadores de sabor glutamato monossódico e 

inosinatodissódico. Acondicionado em 

embalagem, íntegra, resistente, vedado e limpo. 

Contendo aproximadamente 60g. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Pacote com 10 sachês de 55g cada. 

30 Pct 

22,00 660,00 

96 Tempero especial para salada. Ingredientes: Sal, 

maltodextrina, mostarda, açúcar, cebola, salsa, 

alho, cúrcuma, orégano, aipo, manjericão, 

gordura vegetal hidrogenada, condimentos 

preparados de alho e de cebola, realçador de sabor 

glutamato monossódico e inosinatodissódico e 

antiumectante fosfato tricálcico. Acondicionado 

em embalagem, íntegra, resistente, vedado e 

limpo. Contendo aproximadamente 60g. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Pacote com 10 sachês de 55g cada. 

30 Pct 

22,00 660,00 
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97 Tempero especial para carne. Ingredientes: Sal, 

colorífico, alho, cebola, orégano, louro, salsa, 

condimentos preparados de alho e cebola, 

realçadores de sabor glutamato monossódico e 

inosinatodissódico. Acondicionado em 

embalagem, íntegra, resistente, vedado e limpo. 

Contendo aproximadamente 60g. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Pacote com 10 sachês de 55g cada. 

30 Pct 

22,00 660,00 

98 Tempero completo, 1Kg, sem pimenta. 

Concentrado de Ingredientes básicos: sal, alho, 

cebola, óleo vegetal, embalagem plástica, com 

dizeres de rotulagem, contendo informações dos 

ingredientes, data de fabricação. Registro no MS 

produto próprio para consumo humano e em 

conformidade com a legislação em vigor. 

Embalagem 1Kg 

30 Kg 

10,50 315,00 

99 Tempero completo, 1Kg, alho e sal. Concentrado 

de sal, polpa de alho e conservador metabissulfito 

de sódio. Embalagem plástica, com dizeres de 

rotulagem, contendo informações dos 

ingredientes, data de fabricação. Registro no MS 

produto próprio para consumo humano e em 

conformidade com a legislação em vigor. 

Embalagem 1Kg 

30 Kg 

10,50 315,00 

100 

Trigo para kibe 500g. Grãos limpos processados 

embalagem em sacos plásticos, transparentes, 

limpos, não violados, resistentes, que garantam a 

integridade do produto, acondicionados em fardos 

lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 

validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da 

data de entrega. Fardo com 20 pacotes de 500g 

cada. Embalagem de 500g.  

12 Fardo 

135,00 1.620,00 

101 

Uva passas 250g. Uva passa desidratada sem 

caroço, Preparada com sacarose e frutas 

desidratadas, com tecnologia adequada, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 

sujidades, detritos animais, vegetais e outra 

substâncias, acondicionada em saco plástico 

atóxico, vedado. Com dizeres de rotulagem, data 

50 Pct 

9,75 487,50 
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de fabricação e prazo de validade. Embalagem 

pesando 250g. 

102 

Vinagre de maçã 500ml. Ingredientes: 

Fermentado acético de maça, água e conservante 

INS224. Ácidez.4,0%. não contém glúten. 

Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, 

sem essências. e sem adição de açúcares. 

Embalagem 500ml.  

50 Unid 

6,90 345,00 

103 

Abacate manteiga. De primeira qualidade casca 

lisa, verde in natura, apresentado grau de 

maturação que permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

100 kg 

7,50 750,00 

104 

Abacaxi tipo pérola. Maduro, frutos de tamanho 

médio, no grau máximo de evolução no tamanho, 

aroma e sabor da espécie, uniforme, sem 

ferimentos ou defeitos. Pesando exatamente por 

unidade entre 1 a 1,5kg 

450 Unid 

4,75 2.137,50 

105 

Alho. Graúdo do tipo comum, cabeça inteira 

fisiologicamente desenvolvido, com bulbos 

curados, sem chocamento, danos mecânicos ou 

causado por pragas. 

480 Kg 

36,50 17.520,00 

106 

Alface. Fresca, tamanho e coloração uniforme, 

devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, 

isenta de material terroso e unidade externa 

anormal, livre de resíduos de fertilizantes 

sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte 

150 Pés 

6,50 975,00 

107 

Abóbora. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor 

típicos da variedade e uniformidade no tamanho e 

na cor. Não serão permitidos rachaduras, 

perfurações e cortes. 

400 Kg 

197,50 79.000,00 

108 

Abobrinha. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor 

típicos da variedade e uniformidade no tamanho e 

na cor. Não serão permitidos rachaduras, 

perfurações e cortes. 

30 Kg 

4,75 142,50 

109 

Banana prata. Em pencas, de primeira qualidade, 

tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e 

intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 

e transporte, acondicionada em pencas integras 

1.200 Kg 

6,25 7.500,00 

110 
Batata doce. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

60 Kg 
5,85 351,00 
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desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor 

típicos da variedade e uniformidade no tamanho e 

na cor. Não serão permitidos rachaduras, 

perfurações e cortes. 

111 

Batata inglesa. Comum especial, lavada, tamanho 

grande ou médio, uniforme, inteira, sem 

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem 

corpos estranhos ou terra aderida à superfície 

externa. 

1000 Kg 

5,50 5.500,00 

112 

Beterraba. Sem folhas, primeira, bulbos de 

tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra 

aderida à superfície 

500 Kg 

6,50 3.250,00 

113 

Cenoura. Sem folhas, primeira, tamanho médio, 

uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem 

corpos estranhos ou tenros aderida à superfície 

externa. 

700 Kg 

6,50 4.550,00 

114 

Cebola. Não brotada, sem danos fisiológicos ou 

mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem 

ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, 

turgescentes, intactas, firmes e bem 

desenvolvidos. 

700 Kg 

8,00 5.600,00 

115 

Cebolinha. Folhas interinas, com talo, graúdas, 

sem manchas, com coloração uniforme, 

turgescentes, intactas, firmes e bem 

desenvolvidas, maço aproximadamente 300g 

(sem raízes). 

200 Maço 

4,50 900,00 

116 

Coentro. De Primeira qualidade hortaliça 

classificada como verdura cor verde fresca 

aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de 

apodrecimento, sujidades e materiais terrosos em 

maços de 500g. 

200 Maço 

4,50 900,00 

117 

Couve. Tipo manteiga de tamanho médio, talo 

verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem 

manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta 

de material terroso e umidade externa anormal, 

livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. Maço com aproximadamente 500g 

cada. 

250 Maço 

5,50 1.375,00 

118 

Chuchú. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor 

típicos da variedade e uniformidade no tamanho e 

na cor. Não serão permitidos rachaduras, 

perfurações e cortes 

350 Kg 

5,70 1.995,00 

119 
Laranja. Madura, frutos de tamanho médio, no 

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e 

1.500 Kg 
3,75 5.625,00 
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sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho. 

120 

Maçã vermelha nacional. De primeira, fresco, 

livre de resíduos de fertilizantes, sujicidas, 

parasitas e larvas, tamanhas e coloração 

uniformes, devendo ser bem desenvolvido e 

maduro, com polpa firme e intacta. 

1.500 Kg 

10,00 15.000,00 

121 

Mamão tipo Havaí. Com 80 a 90% de maturação, 

frutos de tamanho médio, com Aproximadamente 

400g, no grau máximo de evolução no tamanho, 

aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho livre de sujicidades, 

parasitas e larvas. 

1.200 Kg 

6,25 7.500,00 

122 

Mandioca. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor 

típicos da variedade e uniformidade no tamanho e 

na cor. Não serão permitidos rachaduras, 

perfurações e cortes. 

150 Kg 

4,25 637,50 

123 

Maracujá. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor 

típicos da variedade e uniformidade no tamanho e 

na cor. Não serão permitidos rachaduras, 

perfurações e cortes. 

350 Kg 

13,75 4.812,50 

124 

Melancia. Redonda, graúda, de primeira, livre de 

sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 

madura, com polpa firme e intacta. 

2000 Kg 

2,75 5.500,00 

125 

Repolho verde. Tamanho médio, primeira 

qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos ou 

defeitos, tenros, sem manchas e com coloração 

uniforme. livres de terra nas folhas externas. 

600 Kg 

4,60 2.760,00 

126 

Tangerina. Produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor 

típicos da variedade e uniformidade no tamanho e 

na cor. Não serão permitidos rachaduras, 

perfurações e cortes. 

600 Kg 

7,25 4.350,00 

127 

Tomate. Tipo maçã, tamanho médio, com 

aproximadamente 80% de maturação, sem 

ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com 

coloração uniforme e brilho. 

1200 Kg 

8,50 10.200,00 

128 

Uva itália nacional. De primeira, tamanho e 

coloração uniforme, devendo ser bem 

desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, 

sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 

manuseio e transporte.  

50 Kg 

12,00 600,00 
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129 

Carne bovina de 1ª, (alcatra, chã de dentro, coxão 

mole, patinho, lombo), resfriada, limpa, aspecto: 

próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa 

cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas 

ou pardacentas. odor: próprio tipo de corte: 

característico da peça conforme o padrão descrito 

na Portaria n° 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. 

de 18/11/88, Seção I. Embalada em saco plástico 

transparente e atóxico, limpo, não violado, 

resistente, que garanta a integridade do produto 

até o momento do consumo, acondicionado em 

caixas lacradas. Serão adotados os critérios e 

padrões estabelecidos na Resolução RDC n°.12, 

02/01/01, Anvisa/MS, Anexo I, Grupo 5. item a, 

publicada no D.O.U. Seção I em 10/01/01. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, número de lote, 

data de validade, quantidade do produto, número 

do registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 

SIF. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. 

250 Kg 

34,00 8.500,00 

130 

Carne bovina, de 2ª (músculo) moída, resfriada, 

limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida 

nem pegajosa cor: própria da espécie, sem 

manchas esverdeadas ou pardacentas, odor: 

próprio tipo de corte: característico da peça 

conforme o padrão descrito na Portaria n° 5 de 

8/11/88 e publicada no D.O.U. de 18/11/88, Seção 

I. embalada em saco plástico transparente e 

atóxico, limpo, não violado, resistente, que 

garanta a integridade do produto até o momento 

do consumo, acondicionado em caixas lacradas. 

Serão adotados os critérios e padrões 

estabelecidos na Resolução RDC n°.12, 02/01/01, 

Anvisa/MS, Anexo I, Grupo 5. item a, publicada 

no D.O.U. Seção I em 10/01/01. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número de lote, data 

de validade, quantidade do produto, número do 

registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA 

e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

500 Kg 

27,25 13.625,00 

131 

Carne de sol, bovina, salgada, curada, seca, 

embalada a vácuo, em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos, não violados, 

500 Kg 

37,00 18.500,00 
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resistentes, que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto, número do registro no 

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo 

de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. 

132 

Frango inteiro congelado. semi-processado, 

congelado, inteiro eviscerado, com aspecto cor, 

cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, 

acondicionado em saco plástico polietileno, 

transparente atóxico, peso em media 2kg. 

3.000 Kg 

11,00 33.000,00 

133 

Linguiça Calabresa 5Kg. Ingredientes: Carne 

suína, gordura suína, carne mecanicamente 

separada de ave, água, proteína vegetal de soja, 

sal, estabilizante tripolifosfato de sódio, 

especiarias naturais (pimenta vermelha, pimenta, 

alho, cebola, coentro, pimenta preta e noz-

moscada), antioxidante eritorbato de sódio, 

espessantecarragena, estabilizante 

pirofosfatotetrassódico, conservadores nitrito e 

nitrato de sódio, corante natural carmim de 

cochonilha, realçador de sabor glutamato 

monossódico, açúcar, maltodextrina e corante 

natural de caramelo. Aspecto característico e boa 

qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, 

acondicionada em embalagem de sistema a vácuo 

mantida sob refrigeração. Externamente os dados 

de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto, validade mínima de 2 (dois) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Embalagem de 5 Kg.  

400 Tara 

102,00 40.800,00 

134 

Linguiça de frango. Ingredientes: Carne de 

frango, água, gordura de frango, proteína de soja, 

sal, açúcar, cebola, pimenta, alho, salsa, coentro, 

nóz-moscada, regulador de acidez: lactato de 

sódio, estabilizante: tripolifosfato de sódio, 

realçador de sabor: glutamato monossódico, 

antioxidante: isoascorbato de sódio, aromatizante: 

aroma natural de extrato de alecrim, conservador: 

nitrito de sódio. Aspecto característico e boa 

qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, 

acondicionada em embalagem de sistema a vácuo 

mantida sob refrigeração. Externamente os dados 

de identificação, procedência, informações 

200 Kg 

18,00 3.600,00 
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nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto, validade mínima de 2 (dois) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante.                                      

135 

Linguiça Suína. Carne suína, água, proteína 

vegetal de soja, sal, dextrina, estabilizante 

tripolifosfato de sódio, especiarias naturais 

(coentro, noz-moscada, alho, pimenta preta, 

pimenta branca e capsicum), antioxidante 

eritorbato de sódio, corante natural de beterraba, 

realçador de sabor glutamato monossódico, 

conservadores nitrito e nitrato de sódio, corante 

natural carmim de cochonilha. Aspecto 

característico e boa qualidade, isenta de sujidades, 

parasitas e larvas, acondicionada em embalagem 

de sistema a vácuo mantida sob refrigeração. 

Externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto, validade mínima de 

2 (dois) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante.  

100 Kg 

18,00 1.800,00 

136 

Mortadela. Mortadela cozida com 100% de carne 

suína, peça inteira, resfriado entre 0 e 4ºc, 

embalado em peças individualmente, reembalado 

em caixa de papelão cintada, com validade 

mínima de dois meses. 

200 Kg 

16,00 3.200,00 

137 

Peito de frango congelado, produto não 

transgênico. Embalado à vácuo, acondicionado 

em embalagem de 1Kg, confeccionada em filme 

PVC transparente ou material plástico 

transparente, contendo identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade, peso e 

carimbos oficiais do Serviço de Inspeção. Deve 

apresentar: odor agradável, possuir consistência 

firme, não deve apresentar manchas verde e 

escuras, não conter água além do permitido. 

Validade não inferior a 8 meses, a partir da data 

de entrega. 

700 Kg 

14,00 9.800,00 

138 

Polpa de fruta, sabor abacaxi, 100% natural, 

congelada, diluição de 100 x 500 ml, no sabor 

abacaxi, condicionada em embalagem de 1 kg 

confeccionada em plástico transparente, 

resistente. Contendo no corpo da embalagem 

informações do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade. O produto deverá ter registro 

no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde 

200 Kg 

15,00 3.000,00 

139 
Polpa de fruta, sabor acerola, 100% natural, 

congelada, diluição de 100 x 500 ml, no sabor 

200 Kg 
15,00 3.000,00 
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acerola, condicionada em embalagem de 1 kg 

confeccionada em plástico transparente, 

resistente. Contendo no corpo da embalagem 

informações do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade. O produto deverá ter registro 

no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde 

140 

Polpa de fruta, sabor caju, 100% natural, 

congelada, diluição de 100 x 500 ml, no sabor 

caju, condicionada em embalagem de 1 kg 

confeccionada em plástico transparente, 

resistente. Contendo no corpo da embalagem 

informações do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade. O produto deverá ter registro 

no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde 

200 Kg 

15,00 3.000,00 

141 

Polpa de fruta, sabor goiaba, 100% natural, 

congelada, diluição de 100 x 500 ml, no sabor 

goiaba, condicionada em embalagem de 1 kg 

confeccionada em plástico transparente, 

resistente. Contendo no corpo da embalagem 

informações do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade. O produto deverá ter registro 

no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde 

200 Kg 

15,00 3.000,00 

142 

Polpa de fruta, sabor maracujá, 100% natural, 

congelada, diluição de 100 x 500 ml, no sabor 

maracujá, condicionada em embalagem de 1 kg 

confeccionada em plástico transparente, 

resistente. Contendo no corpo da embalagem 

informações do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade. O produto deverá ter registro 

no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde 

200 Kg 

21,50 4.300,00 

143 

Presunto Suino. Ingredientes: Carne de Porco, 

farinha de rosca, água, presunto cozido, gordura 

de palma, farinha de arroz, farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, proteína 

isolada de soja, sal, amido, leite em pó, proteína 

vegetal hidrolisada, vinagre, estabilizante 

estabilizantepolifosfato de sódio (INS 452i), 

antioxidante eritorbato de sódio (INS 216), 

realçador de sabor glutamato monossódico 

(INS621), espessante goma guar (INS 412) e 

aroma natural de pimenta branca. . isenta de 

sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em 

Embalagem em sistema a vácuo mantida sob 

refrigeração. Externamente os dados de 

50 Kg 

27,00 1.350,00 
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identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto, validade mínima de 2 (dois) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante.  

144 

Presunto de frango. Ingredientes: Carne de 

frango, farinha de rosca, água, presunto cozido, 

gordura de palma, pele de frango, farinha de 

arroz, farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, proteína isolada de soja, sal, amido, 

leite em pó, proteína vegetal hidrolisada, vinagre, 

estabilizante estabilizantepolifosfato de sódio 

(INS 452i), antioxidante eritorbato de sódio (INS 

216), realçador de sabor glutamato monossódico 

(INS 621), espessante goma guar (INS 412) e 

aroma natural de pimenta branca. isenta de 

sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em 

embalagem em sistema a vácuo mantida sob 

refrigeração. Externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto, validade mínima de 2 (dois) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante.  

200 Kg 

27,00 5.400,00 

145 

Queijo mussarela, de 1ª qualidade, a embalagem 

original deve ser a vácuo em saco plástico 

transparente e atóxico, limpo, não violado, 

resistente, que garanta a integridade do produto 

até o momento do consumo, acondicionado em 

caixas lacradas. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto, número do registro 

no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a 

partir da data de entrega na unidade requisitante 

500 Kg 

29,00 14.500,00 

146 

Queijo Curado. Queijo tipo curado, embalado em 

saco plástico transparente atóxico, resistente, 

hermeticamente fechado. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote, data de fabricação, 

quantidade do produto. Deverá apresentar 

validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data 

de entrega. Com registro no ministério da 

agricultura, SIF/DIPOA. Embalagem com 1Kg.  

200 Kg 

31,00 6.200,00 

147 

Queijo Ralado 1Kg. Queijo tipo parmesão ralado, 

embalado em saco plástico transparente atóxico, 

resistente, hermeticamente fechado. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

150 Kg 

34,50 5.175,00 
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de identificação e procedência, número do lote, 

data de fabricação, quantidade do produto. 

Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega. Com registro no 

ministério da agricultura, SIF/DIPOA. 

Embalagem com 1Kg. 

148 

Salsicha de frango. Ingredientes: Carne de frango, 

carne de aves mecanicamente separada, proteína 

vegetal, glicose, sal, amido (máx 2%), 

conservadores nitrato e nitritos de sódio, 

estabilizante tripolifosfato de sódio, aromatizante 

aroma natural, antioxidante eritorbato de sódio, 

corante natural. isenta de sujidades, parasitas e 

larvas, acondicionada em embalagem em sistema 

a vácuo mantida sob refrigeração. Externamente 

os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto, validade mínima de 2 

(dois) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante.  

250 Kg 

12,50 3.125,00 

149 

Salsicha suína. Salsicha de carne suína, com 

condimentos triturados, misturados e cozidos, 

com aspecto característico e boa qualidade, isenta 

de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em 

embalagem em sistema a vácuo mantida sob 

refrigeração. Externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto, validade mínima de 2 (dois) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante.  

250 Kg 

12,50 3.125,00 

150 

Sorvete sabor Napolitano. Ingredientes: Água, 

açúcar, xarope de glicose, leite em pó desnatado, 

gordura vegetal, manteiga, soro de leite, 

aromatizantes, corantes naturais urucum, 

curcuma, espessantes, goma guar, goma jataí, 

carragena, estabilizantes monoestearato de 

glicerina, polisorbato 80. Envasados em potes de 

10L, limpas, não violadas, resistentes, que 

garantam a integridade do produto. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto, data de validade. Deverá apresentar 

validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data 

de entrega na unidade solicitante. Balde de 10 

litros cada.  

80 Kg 

67,50 5.400,00 

151 
Pão Francês. Pão Francês, 50 gramas. Produto 

obtido pela cocção, em condições técnicas e 

2000 Kg 
16,00 32.000,00 
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higiênico- sanitárias adequadas, preparado com 

farinha trigo, fermento biológico, sal, açúcar, 

margarina podendo conter outros ingredientes, 

desde que declarados e aprovados pela Anvisa. 

152 

Rosca. (Pão doce). Composição mínima da 

massa: farinha de trigo fortificado com ferro e 

ácido fólico, açúcar, gordura vegetal e outras 

substâncias permitidas; embalado em saco 

plástico atóxico, e suas condições deverão estar 

de acordo com a RDC nº 90 de 18/10/2000 e suas 

alterações. Peso mínimo 50g. 

 

 

2100 

 

 

Unid 

2,00 4.200,00 

 

Valor Global ............R$: 

 

542.071,50 

 

 

LOTE XIV 

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS 

Itens Descrição dos Produtos Quant. Unid.  Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

 

 

01 

Água sanitária 1 lt, alvejante, desinfetante, 

bactericida com teor de cloro ativo mínimo 2% a 

2,5% embalagem resistente, frasco com 1.000 ml 

com registro no Ministério da Saúde portaria nº 89 

de 25/08/94.  

 

 

80 

 

 

Unid. 50,90 4.072,00 

 

02 

Álcool 1L 70%. Álcool refinado e hidratado 

industrial – teor alcoólico e recipiente plástico em 

embalagem de 1000 ml, para uso geral.  

 

100 

 

Unid. 136,80 13.680,00 

 

 

 

03 

Amaciante de roupa 2L, aspecto físico líquido 

viscoso concentrado, perfumado. Frasco de 2 

litros, com tampa abre e fecha com lacre de 

rosquear. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e número de 

registro no Ministério da Saúde.  

 

 

 

20 

 

 

 

Unid. 7,95 159,00 

04 Aromatizante spray 380ml, com aroma de lavanda.  20 Unid. 10,00 200,00 

 

05 

Avental impermeável, para serviços gerais, feito 

com material impermeável (emborrachado), 

medindo aproximadamente 85 x 65 cm. 

 

10 

 

Unid. 16,25   

06 Bacia plástica, 15L, confeccionada em material 

plástico, com capacidade para 15 litros, alta 

densidade (pead) e resistência a impacto, paredes, 

fundo e encaixe da alça reforçados, com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. 

 

 

06 

 

 

Unid. 18,50 111,00 

07 Bacia plástica, 26L, confeccionada em material 

plástico, com capacidade para 26 litros, alta 

densidade (pead) e resistência a impacto, paredes, 

 

 

05 

 

 

Unid. 

28,00 140,00 
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fundo e encaixe da alça reforçados, com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. 

 

 

08 

Balde plástico 20L, alça em aço zincado, 20 litros, 

alta densidade (pead) e resistência a impacto, 

paredes, fundo e encaixe da alça reforçados, com 

dados de identificação do produto e marca do 

fabricante. 

10 Unid. 

24,25 242,50 

 

09 

Bota de borracha, cano longo para limpeza, na cor 

branca, cano longo, numeração: 36 a 40. Par. 

10 Pares 
59,50 595,00 

 

10 

Caixa de isopor, com tampa e capacidade para 60 

litros 

05 Unid. 
97,50 487,50 

11 Caixa de isopor, com tampa e capacidade para 120 

litros 

05 Unid. 
155,00 775,00 

12 Cera líquida incolor, 750ml, auto brilho com cera 

de carnaúba, parafina resina alcalina solúvel, de 

polimento, conservante, perfumada, com validade 

de 2 anos, com registro no Ministério da Saúde, 

químico responsável, data de fabricação 

composição e informações do fabricante e da 

validade estampada na embalagem.  

 

 

 

100 

 

 

 

Unid. 32,50 3.250,00 

13 Cesto para lixo 50L, com tampa, confeccionado em 

plástico, com tampa, formato cilíndrico, fundo 

plano, com identificação do produto e marca do 

fabricante, capacidade para 50 litros 

10 Unid. 

87,00 870,00 

14 Cesto para lixo 100L, com tampa, confeccionado 

em plástico, com tampa, formato cilíndrico, fundo 

plano, com identificação do produto e marca do 

fabricante, capacidade para 100 litros 

10 Unid. 

114,50 1.145,00 

15 Colônia infantil, sem álcool, 100ml. As fragrâncias 

serão escolhidas no ato da solicitação. 

10 Unid. 
14,50 145,00 

16 Condicionador de cabelo 300ml. Para todo tipo de 

cabelo, suave, uso infantil,  

10 Unid. 
14,00 140,00 

 

 

 

 

17 

Copo descartável 200ml. Copo descartável, para 

líquidos, com capacidade de 200 ml, com corpo 

frisado e rebordamento anticortante, fabricado em 

poliestireno atóxico, na cor branco, em 

conformidade com a norma ABNT NBR-

14865/02. Embalagem: caixa de papelão, onde os 

copos são acondicionados em sacos plásticos com 

100 unidades cada, contendo nome do fabricante e 

quantidade. Caixa contendo 30 pacotes de 100 

unidades cada pacote. 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Cx 
119,50 2.390,00 

18 Copo descartável 50ml. Copo descartável em 

plástico transparente; com capacidade de 50 ml; 

massa mínima de 2,20 gramas; resistência mínima 

de 0,85n; sem tampa, pacote 100 x50 ml. Caixa 

contendo 50 pacotes de 100 unidades cada pacote. 

 

 

10 

 

 

Cx 94,50 945,00 

19 Colheres descartáveis. Pacote com 50 unidades 50 Pct 5,45   
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20 Creme para pentear, infantil, 200ml. 15 Unid. 11,50 172,50 

21 Desinfetante 2L, aroma eucalipto. Desinfetante, 

aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e 

germicida. Composição aromática: eucalipto. 

Frasco de 2 litros. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e número de 

registro no Ministério da Saúde. Galão de 2 Litros 

cada. 

100 Unid. 

7,25 725,00 

22 Desinfetante pedra sanitária 25g, com aroma de 

lavanda. Caixa com 12 pedras sanitárias cada. 

80 Unid.  
20,00 1.600,00 

23 Detergente de limpeza, 500g. Detergente alcalino 

para limpeza pesada, destinado a remover todos os 

tipos de sujidades como óleos, graxas, gordura e 

qualquer tipo de sujidade.  

 

70 

 

Unid. 
5,25 367,50 

24 Escova para cabelo infantil. Para cabelos, uso 

infantil, corpo em material plástico resistente 

05 Unid. 
9,00 45,00 

25 Escova para lavar roupa base em plástico com 

cerdas em nylon, dimensões mínimas 13cm x 6cm, 

com dados de identificação do produto e marca do 

fabricante. 

10 Unid. 

5,00 50,00 

26 Escova para vaso sanitário, com cerdas de nylon. 

Escova para lavagem em vaso sanitário, com 

cerdas de nylon, estrutura de plástico, com cabo, 

formado ovalado ou retangular, medindo 

aproximadamente 6,5 x 13,5 cm. 

15 Unid. 

10,25 153,75 

27 Esponja dupla face. Pacote com 10 esponjas em 

embalagens individuais. 

15 Pct 
21,75 326,25 

28 Esponja para banho infantil, em espuma 

poliuretania 

50 Unid. 
3,75 187,50 

 

29 

Flanela para limpeza 48 cm x 60 cm – cor amarela. 70 Unid. 
4,50 315,00 

30 Guardanapo 23x23cm, de papel, descartável, 

medindo aproximadamente 23 X 23cm, extra 

branco, 100% fibras naturais, pacote com 50 folhas 

cada. 

150 Unid. 

3,00 450,00 

31 Isqueiro de bolso, a gás, não recarregável.  15 Unid.  6,50 97,50 

32 Lã de aço 14X1. Composição: Aço carbono. 

Pacote com 60g, pacotes de 8 unidades cada. 

50 Pct 
26,25 1.312,50 

 

 

33 

Limpa alumínio 500ml. Ingredientes: Tensoativos 

Não iônicos, abrasivos, sequestrante, conservante, 

corante, essência e água. O produto deve estar em 

frasco cilíndrico. O rótulo deve ter informação do 

lote, data de fabricação e validade, quantidade do 

produto.  

 

 

50 

 

 

Unid. 
4,50 225,00 

 

 

 

Limpador multiuso floral, 500ml. Composição. 

Linear alquil benzeno sulfonato de sódio, 

tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, 

 

 

 

 

 

 

4,75 332,50 
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34 solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e 

água. O produto deve estar em frasco não violado, 

com rótulo contendo informação do lote, data de 

fabricação e validade, quantidade do 

produto.  

70 Unid. 

 

 

 

 

35 

Luva emborrachada, tamanho M. Luva de 

segurança e proteção, para limpeza em látex 

natural, revestimento interno aveludado, palma 

antiderrapante e reforçada, tamanho grande, 

embalagem integra conforme praxes do fabricante, 

contendo dados de identificação, procedência, data 

de fabricação e validade e certificação de órgão 

competente. Unidade de fornecimento: par. 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

Par 
8,25 247,50 

36 Mangueira 50m, em material plástico, para água, 

transada, com 50 metros e esguicho na ponta. 

05 Unid. 
77,00 385,00 

37 Pá para lixo com cabo de 50cm, com aparador em 

metal medindo aproximadamente 50 x 5cm, cabo 

em madeira medindo aproximadamente 50 cm. 

 

20 

 

Unid. 32,00 640,00 

 

 

 

 

38 

Pano de chão. Confeccionado em tecido de algodão 

cru, tipo sacaria branca de açúcar, lavado e 

alvejado, isento de rasgos ou outros defeitos que 

possam prejudicar sua utilização. Deverá seguir o 

modelo de sacaria, isto é, costurado internamente 

(no avesso) no comprimento e em apenas uma das 

larguras de forma a manter o formato de um saco. 

Com Urdidura mínima de 10 fios/cm, trama 

mínima de 9 fios/cm, 100% algodão isento de 

fiapos soltos. 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

Unid. 
6,50 390,00 

 

39 

Pano de prato, em algodão alvejado, sem estampa, 

bordas com acabamento em overlock, alta 

absorção, com dados de identificação de produto e 

marca do fabricante. 

 

40 

 

Unid. 
6,75 270,00 

 

40 

Papel Higiênico sem perfume, folhas duplas com 

60 mts x 10 cm, pacotes com 16 unid. 

 

50 

 

Pct 
34,50 1.725,00 

 

41 

Papel toalha 19mmx22mm embalagem com pacote 

com 2 unid (rolos) na cor branco. embalagem com 

dados de identificação do produto e marca do 

fabricante. 

 

50 

 

Unid. 
6,10 305,00 

42 Pratos descartáveis de plástico branco 21 cm de 

diâmetro Pacotes com 10 unidades 
Pct 400 3,70 1.480,00 

43 Pente infantil. Para cabelos, uso infantil, corpo em 

material plástico resistente 

10 Unid. 
6,50   

 

44 

Prendedor de roupas, corpo em material plástico 

reforçado, mola em arame reforçado, medindo 

aproximadamente 7 cm, embalagem com 12 peças 

 

50 

 

Pct 3,85 192,50 

45 Rastelo, com cabo de madeira 30 Unid. 28,50 855,00 

 

46 

Regulador de gás, com mangueira para fogão 

caseiro. Kit contentdo: 1 regulador de gás, modelo 

 

10 

 

Unid. 
42,00 420,00 
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pequeno, mangueira de gás normalizada pela 

INMETRO e ABNT, com 1.25m de comprimento, 

e 2 abraçadeiras. 

 

 

47 

Rodo de madeira, com 2 lâminas, 40cm. Rodo com 

corpo de madeira, com 2 lâminas em borracha 

reforçada, macia, fixada na parte inferior da base, 

medindo aproximadamente 40 cm, cabo em 

madeira medindo aproximadamente 1,20 m. 

 

 

40 

 

 

Unid. 12,00 480,00 

 

48 

Sabão em barra 200g, comum neutro, glicerinado, 

barra de 200g, acondicionado em embalagem 

plástica com 5 unidades. Caixa com 12 embalagens 

plásticas, com 05 unidades cada. 

 

50 

 

Caixa 
86,50 4.325,00 

 

 

 

49 

Sabão em pó 12x1Kg. Sabão em pó, 

biodegradável, para limpeza em geral, embalagem: 

caixa de 1000g. Composição: tensoativo, aniônico, 

alcalinizante, carga, coadjuvante, branqueador 

óptico, corante, enzimas, agente anti-redepositante, 

agente amaciante, perfume e água. Componente 

ativo: linear benzeno, sulfato de sódio. Caixa com 

12 unidades de 1Kg cada. 

 

 

 

100 

 

 

 

Unid. 
118,50 11.850,00 

50 Sabonete 90g. Sabonete aromatizante, em barra de 

90g e com agente hidrante para a pele. 

500 Unid. 
2,75 1.375,00 

51 

Saco plástico lixo, 100 litros, 6 micras, cor preta, 

largura 75, altura 105, de polipropileno. Aplicação: 

uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá 

estar em conformidade com as normas da ABNT 

NBR 9190/9191/13055/13056. Pacote com 100 

unidades. 

 

 

280 

 

 

Pct 
82,00 22.960,00 

52 

Saco plástico lixo, 20 litros, 6 micras, cor preta, 

largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação: 

uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá 

estar em conformidade com as normas da ABNT 

NBR 9190/9191/13055/13056. Pacote com 100 

unidades. 

 

 

300 

 

 

Pct 
24,00 7.200,00 

53 

Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, 

largura 50, altura 53, de polipropileno. Aplicação: 

uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá 

estar em conformidade com as normas da ABNT 

NBR 9190/9191/13055/13056. Pacote com 100 

unidades. 

 

 

300 

 

 

Pct 
37,00 11.100,00 

54 

Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, 

largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: 

uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá 

estar em conformidade com as normas da ABNT 

NBR 9190/9191/13055/13056. Pacote com 100 

unidades. 

 

300 

 

Pct 

57,00 17.100,00 

55 
Soda caustica1kg. Ingredientes: Hidróxido de 

sódio. Alcalinidade de 96% à 99%. O produto deve 

 

 

 

 
18,75 562,50 
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está em potes de plástico com tampa de segurança. 

O rótulo deve ter informação do lote, data de 

fabricação e validade, quantidade do produto. 

30 Unid. 

56 
Toalha de rosto branca. Toalha de rosto 100% 

algodão, 50x80cm, cor branca. 

40 Unid. 
18,50 740,00 

57 
Tolha de banho, branca. Toalha de banho 100% 

algodão, 70x140cm, cor branca. 

100 Unid. 
34,50 3.450,00 

58 Touca descartável elástica.  Pacote com 100 Unid.   25 Pct 17,00 425,00 

59 

Vassoura de pelo v9 60cm, com cabo de madeira 

encapado com plástico e comprimento de 60 cm. 

Fornecer montada. 

 

40 

 

Unid. 22,50 900,00 

60 Vassoura limpa teto, com cabo de 2,40m 20 Unid. 23,00 460,00 

61 

Xampoo infantil 400ml. Xampu suave para 

crianças entre 2 e 6 anos de idade, com pH 

balanceado e isento de sabão e álcool. Frascos de 

400ml cada. 

 

15 

 

Unid. 
16,00 240,00 

 

Valor Global ............R$: 

 

125.784,50 

 

 

LOTE XV 

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

MATÉRIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS 

Itens Descrição dos Produtos Quant. Unid.  Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 Agenda telefônica com índice de A a Z, capa dura 

plastificada, encadernação em espiral. Papel 

celulose 100% virgem 

10 

Unid 

29,00 289,95 

02 Agenda Executiva 20 Unid 27,50 549,90 

03 Alfinete cabeça colorida (cx com 50 und.) 100 Cx 6,00 599,50 

04 Almofada para carimbo, nº 3, tinta permanente 

(azul) 
15 

Unid 
9,50 142,43 

05 Almofada para carimbo, nº 3, tinta permanente 

(preta) 
15 

Unid 
9,50 142,43 

06 Almofada para carimbo, nº 3, tinta permanente 

(vermelha) 
05 

Unid 
9,50 47,48 

07 Apagador p/ quadro branco 50 Unid 12,50 624,75 

08 Apontador com deposito tubinho 200 Unid  3,25 650,00 

09 Apontador de metal, para lápis de madeira 200 Unid 2,00 399,00 

10 Avental plástico de pintura infantil 100 Unid 29,00 2.899,50 

11 Balão latex cintilante, cores verde bandeira, azul, 

rosa, amarelo, alta resistência (pacote com 50 

UND) 

250 

Pct 

9,25 2.312,50 

12 Bandeja p/ papéis em acrílico, c/ 3 andares 20 Unid 84,50 1.689,90 

13 Barbante 100% algodão, cor crú n° 06. 1kg 60 Rol 23,50 1.409,70 

14 Bastão de cola quente grande 50 Kg 51,50 2.574,75 

15 Bastão de cola quente pequeno 50 Kg 49,00 2.449,75 
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16 Bateria 9 v alcalina 20 Unid 16,50 329,90 

17 Bloco de anotação tipo post it 76x102 na cor 

verde neon, amarelo, rosa e roxo 
500 

Unid 
8,25 4.122,50 

18 Bloco de anotações tipo post it (anote e cole pct. 

com 04 blocos) tam. Aprox. 38x51 mm 
300 

Unid 
7,90 2.368,50 

19 Borracha branca, macia, especial para apagar 

escrita a lápis Nº 40, 2x3 cm (cx com 40 UND). 

1ª qualidade 

50 

Cx 

25,00 1.249,75 

20 Cadeado grande n° 45 30 Unid 35,50 1.064,85 

21 Cadeado médio n° 35 30 Unid 31,00 929,85 

22 Cadeado pequeno n° 20 30 Unid 25,50 764,85 

23 Caderno de protocolo capa dura laminada 

plastificada 100 fls. 
20 

Unid 
17,00 339,90 

24 Caderno capa dura tipo universitário 98 fls. 150 Unid 6,95 1.041,75 

25 Caderno de protocolo capa dura laminada 

plastificada 50 fls. 
20 

Unid 
12,50 249,90 

26 Caixa para arquivo de documento em 

polipropileno (arquivo morto), nas cores verde, 

azul, amarelo, vermelho 

200 

Unid 

7,25 1.449,00 

27 Calculadora eletrônica c/ 10 dígitos à bateria. 

Com garantia 
30 

Unid 
32,00 959,85 

28 Caneta Esferográfica, material plástico cristal, 

ponta de latão, esfera de tungstênio, tipo escrita, 

média, cor da tinta azul, corpo sextavado, tampa 

ventilada 1ª linha, traço uniforme, sem borrões ou 

falhas, cx 50/1 

20 

Cx 

55,00 1.099,90 

29 Caneta Esferográfica, material plástico cristal, 

ponta de latão, esfera de tungstênio, tipo escrita, 

média, cor da tinta preta, corpo sextavado, tampa 

ventilada 1ª linha, traço uniforme, sem borrões ou 

falhas, cx 50/1 

15 

Cx 

55,00 824,93 

30 Caneta Esferográfica, material plástico cristal, 

ponta de latão, esfera de tungstênio, tipo escrita, 

média, cor da tinta vermelha, corpo sextavado, 

tampa ventilada 1ª linha, traço uniforme, sem 

borrões ou falhas, Cx 50/1/ 

10 

Cx 

55,00 549,95 

31 Caneta marca texto fluorescente, a base de água, 

não tóxico secagem rápida com ponta chanfrada 

na cor amarela (cx com 12 und) 

10 

Cx 

41,94 419,40 

32 Caneta marca texto fluorescente, a base de água, 

não tóxico secagem rápida com ponta chanfrada 

na cor laranja (cx com 12 und) 

10 

Cx 

41,94 419,40 

33 Caneta marca texto fluorescente, a base de água, 

não tóxico secagem rápida com ponta chanfrada 

na cor verde (cx com 12 und) 

10 

Cx 

41,94 419,40 

34 Cartolina cores variadas, gramatura 180g 200 Unid 1,00 200,00 

35 Clipes em aço niquelado n° 04, cx com 0,500 Gr 40 Cx 16,25 649,80 

36 Clipes em aço niquelado n° 1, cx com 0,500 Gr 40 Cx 16,25 649,80 
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37 Clipes em aço niquelado n° 2, cx com 0,500 Gr  40 Cx 16,25 649,80 

38 Clipes em aço niquelado n° 2/0, cx com 0,500 Gr 40 Cx 16,25 649,80 

39 Clipes em aço niquelado n° 3, cx com 0,500 Gr 40 Cx 16,25 649,80 

40 Clipes em aço niquelado n° 3/0, cx com 0,500 Gr 40 Cx 16,25 649,80 

41 Clipes em aço niquelado n° 4/0, cx com 0,500 Gr 40 Cx 16,25 649,80 

42 Clipes em aço niquelado n° 6/0, cx com 0,500 Gr 40 Cx 16,25 649,80 

43 Clipes em aço niquelado n° 8/0, cx com 0,500 Gr 40 Cx 16,25 649,80 

44 Cola instantânea 20g. super adesiva – 

composição: éster de cianoacrílico. obs.: 

condicionada em bisnaga totalmente de elástico p/ 

fácil manuseio 

100 

Unid 

14,00 1.399,50 

45 Cola branca, não tóxica, base em pva, 0,90g 100 Unid 3,50 349,50 

46 Cola em bastão 10g 100 Unid 5,95 594,50 

47 Cola gliter 0,23gr nas cores vermelha azul, verde, 

prata e dourada 

80 Unid 
4,25 339,60 

48 Cola para isopor 0,80g 200 Unid 5,75 1.149,00 

49 Corretivo líquido, à base de água secagem rápida 

não toxico 18 ml (caixa 12x1) alta densidade, 1ª 

qualidade.  

30  

Unid 24,94 748,20 

50 Elástico amarelo n° 18, pct. com 100g (para 

dinheiro) 
50 

Pct 
5,25 262,25 

51 Envelope Convite 16x11, 5 cm, na cor verde 

bandeira 
500 

Unid 
0,65 325,00 

52 Envelope Convite 16x23 cm, na cor verde 

bandeira 
500 

Unid 
0,90 450,00 

53 Envelope Ofício 11,4x 22,9 cm na cor branca 500 Unid 0,90 450,00 

54 Envelope saco branco 24x34cm 500 Unid 0,93 462,50 

55 Envelope - saco, kraft, ouro (amarelo), 

370x470mm 

100 unid 
1,05 105,00 

56 Estilete em plástico, lâmina larga em aço inox, 18 

mm, c/ trava, (cx c/ 12 und) 
10 

Cx 
41,94 419,40 

57 Etiqueta 101,6x6x84,7 c/ 100fls 30 Cx 84,50 2.534,85 

58 Etiquetas p/ CD 25x1 20  Cx 36,00 719,90 

59 Extrator de grampos em metal com tratamento 

anti -corrosivo, med. Aprox. 15 cm 
30 

Unid  
2,50 74,85 

60 Fita adesiva dupla face 18 mm x30 m 80 Unid 13,90 1.111,60 

61 Fita adesiva transparente 12 mm, 40 m 150 Unid  2,15 321,75 

62 Fita crepe 18x30mt 30 Unid  4,75 142,35 

63 Fita dupla face 10m x10 80 Unid 3,25 260,00 

64 Fita para empacotamento adesiva transparente 45 

mm x 50mt. , 1ª qualidade 
200 

Unid 
5,40 1.079,00 

65 Fitilho c/50metros nas cores vermelho, amarelo, 

azul e verde 
10 

Rol 
4,00 39,95 

66 Folha EVA corações violeta metalizado tamanho 

40x60cm. 2mm de espessura 
100 

Unid 
8,40 840,00 

67 Folha EVA exército tamanho 40x60cm. 2mm de 

espessura 
100 

Unid 
8,40 840,00 
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68 Folha EVA floco de neve azul tamanho 40x60cm. 

2mm de espessura 
100 

Unid 
7,40 739,50 

69 Folha EVA floco de neve vermelho tamanho 

40x60cm. 2mm de espessura 
100 

Unid 
7,40 739,50 

70 Folha EVA letras verde água tamanho 40x60cm. 

2mm de espessura 
100 

Unid 
6,90 690,00 

71 Folhas em E.V.A. 40x60 cm 2mm de espessura 

nas cores: vermelha, azul, verde, amarela, preta, 

branca 

200 

Unid 

2,50 499,00 

72 Giz de cera colorido, caixa 12x1 80 Cx 5,25 419,60 

73 Grampeador, p/ papeis tam. grande, de mesa, 

semi-industrial, cap. 200 fls, de boa qualidade. 

Com garantia do produto 

05 

Unid 

224,50 1.122,48 

74 Grampeador, p/ papéis, cap. 30 fls, p/ grampos 

24/6 e 26/6, de boa qualidade. Com garantia do 

produto 

15 

Unid 

37,50 562,43 

75 Grampo p/ grampeador 26/6 mm, cx. c/ 5.000 

und., galvanizado 
15 

Unid 
6,50 97,43 

76 Grampo trilho de plástico estendido pasta 

suspensa (pct. (50x1) 
20 

Pct 
13,50 269,90 

77 Grampo trilho p/ pastas 80 mm, 50x1 (metal) 05 Cx 15,50 77,48 

78 Lápis de Cor caixa 12X1 de boa qualidade (tam. 

grande) 
100 

Cx 
10,45 1.044,50 

79 Lápis preto nº 2, de madeira, de boa qualidade, 

com 144x1 
20 

Cx 
49,00 979,90 

80 Livro ata capa dura plastificada, 100 fls/ S 20 Unid 16,75 334,90 

81 Livro de ponto grande com 100 fls 30 Unid 24,50 734,85 

82 Marcador de página transparente com adesivo 

42x12, nas cores verde neon, rosa, amarelo e roxo 
50 

Unid 
16,00 799,75 

83 Massa p/modelar 180g c/12 cores base cera 100 Cx 6,75 674,50 

84 Palito de picolé Pct 100x1 200 Pct 6,45 1.289,00 

85 Papel “casca de ovo” na cor bege, 180 g/m2, (pct 

c/ 50 fls) 
30 

Pct 
27,00 809,85 

86 Papel “casca de ovo” na cor branco 180 g/m2, (pct 

c/ 50 fls) 
30 

Pct 
27,00 809,85 

87 Papel “casca de ovo” na cor verde 180 g/m2, (pct 

c/ 50 fls) 
50 

Pct 
27,00 1.349,75 

88 Papel A-4, celulose (cx c/ 10x1x500) – Branco 60 Cx 247,50 14.850,00 

89 Papel camurça nas cores: verde, azul, vermelho, 

preta, branca, amarela 
30 

Unid 
1,75 52,50 

90 Papel cartão nas cores vermelho,verde, amarelo e 

rosa      ( Pacote 10 fls) 
60 

Pct 
11,13 667,50 

91 Papel celofane transparente nas cores branco, 

amarelo, vermelho e verde 
50 

Unid 
2,00 99,75 

92 Papel couché liso, na cor bege 180 g/m2 (pct c/ 50 

fls) 
20 

Pct 
25,50 509,90 
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93 Papel couché liso, na cor branco 180 g/m2 (pct c/ 

50 fls) 
20 

Pct 
25,50 509,90 

94 Papel couché liso, na cor verde 180 g/m2 (pct c/ 

50 fls) 
20 

Pct 
25,50 509,90 

95 Papel dupla face nas cores vermelho, amarelo e 

azul 
100 

Unid 
11,40 1.140,00 

96 Papel formato A-4 linho, nas cores branco, bege, 

verde 180 g/m2 (cx c/ 50 fls) 
50 

Cx 
28,50 1.424,75 

97 Papel fotografia branco, 180 g/m2 150 Unid 24,75 3.712,50 

98 Papel laminado (cores diversas) 30 Unid  1,75 52,50 

99 PAPEL CREPOM - tamanho 48 x 200mm, cores 

variadas 
 

un 
1,00 0,00 

100 Papel pardo 50 Unid  1,75 87,50 

101 
Papel seda 48/60 cm nas cores vermelho, azul, 

rosa, amarelo, laranja e verde 
30 

Unid  
0,38 11,25 

102 Pasta arquivo A/Z larga plastificada 100 Unid 11,75 1.174,50 

103 Pasta catálogo, em plástico, c/ 50 fls (ofício 02) 20 Unid 16,00 319,90 

104 Pasta com aba elástica 20 mm transparente 100 Unid 4,25 424,50 

105 
Pasta de papelão reforçado, com grampo trilho, 

sem abas e sem elástico, cor verde, plastificada 
250 

Unid 
2,50 623,75 

106 Pasta L em plástico transparente tam. A-4 100 Unid 2,00 199,50 

107 
Pasta sanfonada com aba elástica, em plástico 

transparente, c/ 12 divisórias, tamanho ofício 02 
30 

Unid 
30,50 914,85 

108 
Pasta com Elástico - com aba oficio 1/2, em 

plástico (PP) transparente. 
   200 

un 
3,00 599,00 

109 

Perfurador p/ papéis de mesa, 2 furos de 7 mm de 

diâmetro, cap. 35 fls., em aço de alta qualidade, 

guia ajustável p/ posicionamento do papel, 

reservatório c/ bandeja removível, cor chumbo 

10 

Unid 

62,50 624,95 

110 
Pilha alcalina AA cartela com 02 Unidades. 

Dentro das normas ABNT. 1ª qualidade 
20 

Unid 
5,20 103,90 

111 
Pilha alcalina AAA cartela com 02 Unidades. 

Dentro das normas ABNT. 1ª qualidade 
20 

Unid 
5,70 113,90 

112 
Pincel atômico, na cor azul, ponta grossa (cx. c/ 

12x1) 
05 

Cx 
41,94 209,70 

113 
Pincel atômico, na cor preta, ponta grossa (cx. c/ 

12x1) 
05 

Cx 
41,94 209,70 

114 
Pincel atômico, na cor vermelha, ponta grossa 

(cx. c/ 12x1) 
05 

Cx 
38,00 189,98 

115 
Pincel de tinta guache com ponta arredondada nº 

04 
20 

Unid 
5,25 104,90 

116 
Pincel de tinta guache com ponta arredondada nº 

10 
20 

Unid 
3,25 64,90 

117 
Pincel de tinta guache com ponta arredondada nº 

18 
20 

Unid 
8,10 161,90 

118 Pincel marcador de CD, cor azul 30 Unid 3,75 112,35 

119 Pincel para pintura nº 12 achatado 20 Unid 7,25 144,90 
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120 Pistola de cola quente grande 40 w 10 Unid 33,50 334,95 

121 Pistola para cola quente pequena 20 Und 21,50 429,90 

122 Placa de isopor 15 mm 30 Unid 4,90 146,85 

123 Placa de isopor 25 mm 30 Unid 7,75 232,35 

124 Placa de isopor 30 mm 30 Unid 9,00 269,85 

125 Porta-caneta em acrílico (c/ 3 divisórias) 10 Unid 28,00 279,95 

126 
Prancheta em acrílico, tamanho ofício, med. 

35cmx23,5cm 
30 

Unid  
16,50 494,85 

127 
Régua plástica incolor, graduada em cm e 

subdividida em mm, tamanho 30 cm 
200 

Unid  
1,25 250,00 

128 Tela de pintura 30x40 cm 30 Unid  15,00 449,85 

129 
Tesoura multiuso Office 19 cm, em aço, cabo 

anatômico em polipropileno 
25 

Unid 
15,00 374,88 

130 Tesoura sem ponta 13 cm 50 Unid 4,25 212,25 

131 Tinta Guache com 15 ml caixa com 06 cores. 50 Cx 7,00 349,75 

132 
Tinta p/ carimbo automático cor azul (obs.: a base 

de água) 
10 

Unid 
8,50 84,95 

133 
TNT/ nas cores vermelho, amarelo, azul, laranja, 

rosa branco e verde (rolo c/ 1 40X50 metros) 
30 

Rol 
120,00 3.600,00 

134 

Umedecedor de dedos, composto por creme com 

propriedades anti-séptica e anti-alérgica, com 

aprox. 12 g 

20 

Unid 

5,00 99,90 

135  Feltro em varias cores  - peça 1,40m de largura 50 Metro 23,50 1.174,75 

136 
Tecido tipo chitão - 100% algodão - largura 

1,40m - diferentes estampas 10 m 
50 

Metro 
20,50 1.024,75 

137 Fita de cetim 15mm – em diversas cores  60 Metro  7,50 450,00 

138 Fita de cetim 22mm - em diversas cores  60 Metro  14,50 870,00 

139 
Tecido Oxford SRK 3 metros de largura 100% 

poliéster em diversas cores  
100 

Metro  
23,00 2.299,50 

 

Valor Global ...........R$: 

 

113.850,45 

 

 

LOTE XVI 

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

UTENSILIOS DE COZINHA DIVERSOS 

Itens Descrição dos Produtos Quant. Unid.  Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 Assadeira redonda grande, alumínio, 

confeccionada em material de alumínio, funda, 

tamanho grande, medindo 7x37cm de diâmetro. 

05 Unid. 

57,67 288,33 

02 Assadeira redonda média, alumínio, 

confeccionada em material de alumínio, funda, 

tamanho médio, medindo 6x32cm de diâmetro. 

05 Unid. 

47,00 235,00 

03 Assadeira redonda pequena, alumínio, 

confeccionada em material de alumínio, funda, 

tamanho pequeno, medindo 6x27cm de diâmetro. 

05 Unid. 

39,33 196,67 
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04 Assadeira retangular, alumínio, confeccionada 

em material de alumínio, funda, tamanho 

pequeno, medindo 40 x 28 x 6,4cm 

08 Unid. 

55,00 439,97 

05 Assadeira retangular, em alumínio, nº 3, 

confeccionada em material de alumínio, funda, 

tamanho médio, medindo 40 x 35 cm, n° 03. 

08 Unid. 

44,00 352,00 

06 Assadeira retangular, em alumínio, nº 4, 

confeccionada em material de alumínio, funda, 

tamanho grande, medindo 40 x 50 cm, nº 04. 

08 Unid. 

65,67 525,33 

07 Bandeja laminada descartável redonda nº 06 10 Unid. 6,67 66,67 

08 Bandeja laminada descartável redonda nº 07 10 Unid. 8,00 80,00 

09 Bandeja laminada descartável retangular nº 06 10 Unid. 7,50 75,00 

10 Borracha para panela de pressão de 07 litros. 20 Unid 11,00 219,93 

11 Borracha para panela de pressão de 20 litros. 15 Unid. 24,00 359,95 

12 Borracha para panela de pressão de 4,5 litros 25 Unid. 4,50 112,50 

13 Coador para café, com capacidade para 500ml. 20 Unid. 4,66 93,27 

14 Colher de alumínio batido, cabo de madeira, 

medindo 50cm 

10 Unid. 
20,67 206,67 

15 Colher de alumínio batido, vazada, cabo de 

madeira, medindo 50cm 

10 Unid. 
20,67 206,67 

16 Colher de sopa, em aço inoxidável, de primeira 

qualidade 

100 Unid. 
11,83 1.183,33 

17 Garfo, em aço inoxidável de primeira qualidade  100 Unid. 4,16 416,33 

18 Colher de plástico, cor azul, para merenda 

escolar. 

100 Unid. 
2,17 216,67 

19 Copo de vidro 200ml. Copo de vidro, com 

capacidade para 200ml, tipo americano.             

Caixa com 24 copos 

05 Caixa  

43,33 216,65 

20 Copo de vidro 300ml. Copo de vidro, com 

capacidade para 300ml, tipo americano.                

Caixa com 24 copos 

05 Caixa 

87,33 436,67 

21  Copo plástico na cor azul, 300ml. 100 Unid. 3,70 370,00 

22 Embalagem de papel para pipoca. Contém 500 

unidades.  

10 Caixa 
25,67 256,67 

23 Embalagem plástica para cachorro quente. 

Contém 500 unidades.  

10 Caixa 
28,67 286,67 

24 Embalagem transparente, com capacidade para 02 

Kg 

10 Kg 
28,97 289,67 

25 Embalagem transparente, com capacidade para 05 

Kg 

10 Kg 
28,97 289,67 

26 Embalagem transparente, com capacidade para 10 

Kg 

10 Kg 
28,97 289,67 

27 Embalagem transparente, com capacidade para 20 

Kg 

10 Kg 
28,97 289,67 

28 Escorredor industrial para arroz 5 litros. 

Escorredor industrial, de alumínio reforçado, com 

diâmetro de boca de 30cm, com alça de alumínio, 

05 Unid. 

52,00 259,98 
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de vergalhão, com capacidade de 5 litros. Altura: 

16cm, diâmetro da boca: 30cm e diâmetro do 

fundo: 20cm. 

29 Faca de serra, para cortar pão, confeccionada em 

aço inox, com cabo de plástico. 

100 Unid. 
12,66 1.266,33 

30 Faca para carne, 8 polegadas. Faca confeccionada 

em material inox, de 8”. 

30 Unid. 
22,33 669,90 

31 Filme de PVC, largura de 30cm por 100m de 

comprimento. 

10 Unid. 
20,67 206,67 

32 Garrafa térmica 1L, com alça, corpo em plástico 

branca e fundo removível. 

10 Unid. 
37,33 373,30 

33 Jarra com tampa 5L, em material plástico, com 

graduação e com capacidade para 05 litros. 

20 Unid. 
14,63 292,67 

34 Panela de alumínio, com tampa nº 45. Panela 

número 45 (diâmetro da panela), altura média de 

16cm, capacidade de 20 litros, com duas alças de 

madeira, presas com alumínio e dois rebites 

rebatidos cada cabo. Tampa de alumínio polido, 

pegador da tampa marrom em plástico baquelite 

(agüenta calor). Espessura do alumínio: 2mm, 

alumínio polido por fora e escovado por dentro 

10 Unid. 

269,00 2.689,97 

35 Panela de alumínio, com tampa nº 60. Panela 

número 60 (diâmetro da panela), altura média de 

25cm, capacidade de 35 litros, com duas alças de 

madeira, presas com alumínio e dois rebites 

rebatidos cada cabo. Tampa de alumínio polido, 

pegador da tampa marrom em plástico baquelite 

(agüenta calor). Espessura do alumínio: 2mm, 

alumínio polido por fora e escovado por dentro. 

10 Unid. 

370,00 3.700,00 

36 Panela de pressão, 4,5L. Panela de pressão, 

confeccionada em alumínio, com capacidade para 

4,5L 

10 Unid. 

71,33 713,33 

37 Panela de pressão, 7L. Panela de pressão, 

confeccionada em alumínio, com capacidade para 

7L 

05 Unid. 

101,33 506,65 

38 Panela de pressão, 20L. Panela de pressão, 

confeccionada em alumínio, com capacidade para 

20L. 

03 Unid. 

453,00 1.359,00 

39 Papel alumínio 45cmx7,5m 100 Rolo 4,67 466,67 

40 Peneira grande 20cm, de material plástico 

resistente. Peneira com cabo 20cm. Medida 

240mm X 240mm X 55mm 

10 Unid. 

18,33 183,30 

41 Pote, com capacidade para 2 litros, de vidro, com 

tampa plástica. 

10 Unid. 
17,33 173,30 

42 Prato de plástico, fundo, cor azul, para merenda 

escolar. Tamanho: 150mm 

500 Unid. 
5,67 2.833,33 

43 Ralador, inox, seis lados, produzido em aço 

inoxidável e cabo plástico, com 6 lados raladores. 

10 Unid. 
24,30 243,00 
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44 Tábua plástica para carne, confeccionada em 

polipropileno, retangular, com largura de 21,7cm, 

comprimento com alça de 31,5cm, comprimento 

sem alça de 25cm, espessura de 0,4cm. 

15 Unid. 

20,00 299,95 

45 Tigela plástica, cor azul, para merenda escolar. 

Tigela com abas: em polipropileno, com abas, 

empilhável. Lisa nas partes internas e externas, 

formato arredondado. Pigmentação homogênea 

em toda peça, acabamento polido brilhante, 

resistente a temperatura de 100 Celsius por 20 

minutos. 

100 Unid. 

6,33 633,00 

 

Valor Global ............R$: 

 

24.869,96 

 

LOTE XVII 

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

RECARGA DE GÁS EM BOTIJAS DE 13 KG 

Itens Descrição dos Produtos Quant. Unid.  Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

 

 

01 

Recarga de gás liquefeito do petróleo 

acondicionado em botijas de 13 kg, altamente 

tóxico e inflamável, e suas condições deverão 

estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 

ANP, NPR 14024 da ABNT 

 

 

70 

 

 

Unid.  

 

99,00 

 

6.930,00 

 

Valor Global ............R$: 

 

6.930,00 

 

 

LOTE XVIII 

(FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) 

MATÉRIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS 

Item Descrição dos Produtos Quant. Unid. Valor 

Unitário 

Valor 

Global 

01 

Água sanitária 1L, alvejante, desinfetante, 

bactericida com teor de cloro ativo mínimo 2% a 

2,5% embalagem resistente, frasco com 1.000 ml 

com registro no Ministério da Saúde portaria nº 89 

de 25/08/94. Caixa com 12 unidade de 1L cada.  

10 Cx  

45,50 455,00 

02 Álcool 1L 92.8° INPM (01 Caixa com 12 unidades)  03 Cx 120,00 360,00 

03 

Balde plástico para concreto 10L, alça em aço 

zincado, 10 litros, alta densidade (pead) e resistência 

a impacto, paredes, fundo e encaixe da alça 

reforçados, com dados de identificação do produto e 

m arca do fabricante. 

10 Unid. 

20,00 200,00 

04 
Bota de borracha, para limpeza, na cor branca, cano 

longo, numeração: 36 a 38. Par 
04 Par 

61,50 246,00 

05 
Copo descartável para líquidos, com capacidade de 

200 ml, com corpo frisado e rebordamento 
 15 Pct 

5,25 78,75 
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anticortante, fabricado em poliestireno atóxico, na 

cor branco, em conformidade com a norma ABNT 

NBR-14865/02. Embalagem: acondicionados em 

sacos plásticos com 100 unidades cada, contendo 

nome do fabricante e quantidade. 

06 

Desinfetante 2L, aroma eucalipto. Desinfetante, 

aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e 

germicida. Composição aromática: eucalipto. 

Frasco de 2 litros. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e número de 

registro no Ministério da Saúde. Galão de 2 Litros 

cada Cx com 12 Unidades. 

06 Unid. 

7,45 44,70 

07 
Detergente glicerinado neutro e clear, 500ml. Caixa 

com 24 unidades. 
10 Cx 

61,00 610,00 

08 

Escova para vaso sanitário, com cerdas de nylon. 

Escova para lavagem em vaso sanitário, com cerdas 

de nylon, estrutura de plástico, com cabo, formado 

ovalado ou retangular, medindo aproximadamente 

6,5 x 13,5 cm. 

10 Unid. 

10,50 105,00 

09 Flanela para limpeza 48 cm x 60 cm – cor amarela. Unid. 20 4,00 80,00 

10 Garrafa térmica 5 litros  Unid.  03 47,50 142,50 

11 

Cantil Térmico para água com capacidade para 1 

Litro Composição/ Material: Plástico e 

Revestimento Térmico 

Unid. 10  

38,00 380,00 

12 
Lã de aço 14X1. Composição: Aço carbono. Pacote 

com 60 gr, com pacote com 8 unidades. 
Unid. 05 

30,25 151,25 

13 

Luva emborrachada cano longo tamanho M. Luva 

de segurança e proteção, para limpeza em látex 

natural, revestimento interno aveludado, palma 

antiderrapante e reforçada, tamanho grande, 

embalagem integra conforme praxes do fabricante, 

contendo dados de identificação, procedência, data 

de fabricação e validade e certificação de órgão 

competente. Unidade de fornecimento: par.. 

Par 30 

8,25 247,50 

14 
Mangueira 50m, em material plástico, para água, 

trançada, com 50 metros e esguicho na ponta. 
Unid. 02 

77,00 154,00 

15 

Pá para lixo com cabo de 50cm, com aparador em 

metal medindo aproximadamente 20 x 5cm, cabo 

em madeira medindo aproximadamente 50 cm. 

Unid. 30 

34,00 1.020,00 

16 

Pano de chão. Confeccionado em tecido de algodão 

cru, tipo sacaria branca de açúcar, lavado e alvejado, 

isento de rasgos ou outros defeitos que possam 

prejudicar sua utilização. Deverá seguir o modelo de 

sacaria, isto é, costurado internamente (no avesso) 

no comprimento e em apenas uma das larguras de 

forma a manter o formato de um saco.   Com 

Unid. 15 

7,00 105,00 
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Urdidura mínima de 10 fios/cm, trama mínima de 9 

fios/cm, 100% algodão isento de fiapos soltos. 

17 
Papel Higiênico sem perfume, folhas duplas com 60 

mts x 10 cm, pacotes com 16 unid.  
Pct 10 

34,50 345,00 

18 

Rodo de madeira, com 2 lâminas, 40cm Rodo com 

corpo de madeira, com 2 lâminas em borracha 

reforçada, macia, fixada na parte inferior da base, 

medindo aproximadamente 40 cm, cabo em madeira 

medindo aproximadamente 1,20 m 

Unid. 15 

12,00 180,00 

19 

Sabão em pó 1Kg biodegradável, para limpeza em 

geral, embalagem: caixa de 1000g, composição: 

tensoativo, aniônico, alcalinizante, carga, 

coadjuvante, branqueador óptico, corante, enzimas, 

agente anti-redepositante, agente amaciante, 

perfume e água. Componente ativo: linear benzeno, 

sulfato de sódio.  

Unid. 15 

12,00 180,00 

20 
Sabonete 90 gr, sabonete aromatizante, em barra de 

90 gr e com agente hidrante para a pele.  
Unid. 20 

2,75 55,00 

21 

Saco plástico lixo, 100 litros, 6 micras, cor preta, 

largura 75, altura 105, de polipropileno. Aplicação: 

uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá 

estar em conformidade com as normas da ABNT 

NBR 9190/9191/13055/13056.  

Pct 100 

82,00 8.200,00 

22 Vassoura de fibra sintética. Unid.  05 14,00 70,00 

23 

Vassoura de pelo v9 60cm, com cabo de madeira 

encapado com plástico e comprimento de 60 cm. 

Fornecer montada. 

Unid. 10 

18,50 185,00 

24 
Vassourão com cabo tipo Gari 40 cm de Piaçava 

100% natural. 
Unid. 50 

25,00 1.250,00 

Valor Global ..................... R$: 14.844,70 

 

 

6.1 – Deverá fornecer os produtos, em boas condições de uso, segurança, bem como, possuir todas 

as especificações exigidas pela legislação vigente; 

 

6.2 - Assumir todos os custos e prejuízos durante o fornecimento do produto, causados a terceiros 

por ação ou omissão própria, de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

 

6.3 - Deverá fornecer os produtos dentro da sede do município, sendo que todas as despesas 

necessárias serão de inteira responsabilidade da empresa contratada vencedora do certame; 

 

7. DO PAGAMENTO: 

7.1 - O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) de acordo com o (s) item (ns) constante (s) no 

Termo de Referência (Anexo 1) e Proposta de Preços (Anexo 2) e de acordo com a execução dos 

fornecimentos dos produtos, desde que os produtos tenham sido efetivamente fornecidos e, 

devidamente, atestados pelo fiscal de contrato, sendo que o CONTRATANTE fica reservado o 

direito de não efetuar o pagamento se, no momento da aceitação, os produtos fornecidos se não 

estiverem em perfeitas condições e em conformidade com as especificações estipuladas. 
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7.2 O pagamento ocorrerá após o recebimento do objeto, e entrega da nota fiscal, que será atestada 

e encaminhada ao setor competente para pagamento, ou de acordo com a disponibilidade 

financeira da Prefeitura Municipal. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 - Receber os produtos de acordo com as especificações. 

 

8.2 - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Termo de Referência. 

 

8.3 - Comunicar a empresa contratada, quando da apresentação de defeito nos produtos, para a 

sua devida substituição. 

 

8.4 - Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais.  

 

8.5 - Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos produtos 

entregues, observando os aspectos quantitativos e qualitativos. 

 

8.6 - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro 

das normas e condições contratuais. 

 

8.7 - Exercer a fiscalização por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n.º 

8.666/93. 

 

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

9.1 - A empresa deverá entregar os produtos junto à Secretárias ou Fundos Municipais solicitante 

do Município de Natividade–To, sem qualquer ônus ao erário municipal no prazo máximo de 72 

(Setenta e duas) horas após a solicitação do produto junto ao contratante; 

9.2 – Substituir os produtos se o mesmo apresentar defeito de fabricação, de acordo com o 

estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. 

 

9.3 - Responsabilizar-se por eventuais despesas quanto a substituição dos produtos, dentro do 

período de garantia, quando do envio de outra localidade. 

 

9.4 - A empresa deverá fornecer os produtos dentro das normas exigidas pela Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), INMETRO – Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas.  

 

9.5 - O prazo de garantia será contado a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do 

produto. 

 

9.6 - A empresa deverá manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação (INSS, FGTS, Tributos 

Estaduais, Municipais e outras solicitadas) e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o 

art. 55, XIII, da Lei 8.666/93 - Fornecer o objeto qualificado no edital, dentro da boa técnica e 

qualidade, nos termos da proposta; 
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9.7 - Fica a cargo da contratante, exercer, ampla, irrestrita e permanente fiscalização durante toda 

a entrega do objeto, bem como, estabelecer parâmetros e diretrizes na entrega, aplicando à 

Contratada, nos termos da regulamentação própria, sanções cabíveis pelas infrações acaso 

verificadas, após devidamente apuradas. 

 

9.8 - Todos os custos relativos as entregas dos produtos correrá por conta da contratada, inclusive 

encargos sociais, trabalhistas e outros. 

 

9.9 - O proponente que for adjudicado ganhador desta licitação arcará com todas as taxas, 

transporte, fretes e impostos que vierem a incidir sobre os mesmos. 

 

10. – DA VIGÊNCIA DA ATA:  
10.1 - A Ata de Registro de Preço terá validade de 01 (um) ano, contado a partir de sua assinatura, 

de acordo com a lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e demais normas pertinentes.  

 

11 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

11.1 - O prazo de garantia dos produtos ora licitados deverá ser de acordo com o fabricante; 

 

11.2 - A contratada deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento de entrega e 

pagamento com poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no 

contrato e apresentar soluções práticas para qualquer problema, envolvendo o objeto do presente 

termo de referência. 

 

11.3 - Os Objetos deverão ser de primeira linha.  A qualidade dos produtos, objeto desta licitação 

deverá estar de acordo com os padrões e exigências da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP), INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial e ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas ou demais órgãos 

fiscalizadores do setor, sendo, portanto, de Excelente Qualidade fornecendo as garantias necessárias 

conforme o código de defesa do consumidor. Nos casos referentes à garantia ou reposição dos 

produtos deve ser realizada no prazo máximo de 24 horas. 

 

Natividade - To, 25 de Maio de 2020. 

 

 

 

 

 

LÍVIO BRITO BRANDÃO 

Pregoeiro Oficial 
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2020. 

TERMO DE CREDENCIAMENTO  

 

 

 

 

              A empresa ____________________, com sede na____________, CNPJ nº 

_________________representada pelo(a) ______________, CREDENCIA o(a) 

Sr.(a)________________, (Cargo), portador(a) do R.G. nº________________,  e 

CPF nº _____________________, para representá-la perante o Município de 

Natividade - To, em licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de 

Preço nº 006/2020, no qual tem como objetivo a contratação de empresa(s) para o 

fornecimento de materiais de limpeza e higienização diversos, gêneros alimentícios 

diversos, gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar, materiais de 

expedientes diversos, utensílios diversos e recarga de gás botijão de 13 kg, em 

virtude da demanda existente, de acordo com as quantidades e especificações 

constantes neste Termo de Referência, podendo formular lances, negociar preços e 

praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos 

em todas as fases licitatórias. 

 

 

......................,...... de .............................de 20___. 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: ____________ 
 

 

 

OBS: E obrigatório a apresentação deste documento, mesmo se o representante for 

proprietário, sócio ou procurador da empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacao.natividade19@gmail.com


 
CNPJ: 01.809.474/0001-41 

 
 

Rua 07 de Setembro nº 31 - CEP: 77.370-000 - Centro - Fone: (63) 3372-1798 

E-mail: licitacao.natividade19@gmail.com 

 

ANEXO III 

MODELO DE CARTA PROPOSTA DA LICITANTE 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2020. 

 

 

Prezados Senhores, 

 

       A empresa _____________, com sede na Cidade de ___________________ sediada à 

Rua____________, n.º _______, inscrita no CNPJ/MF sob o número____________, neste ato 

representada por _________________________, portador do CPF n.º _________e R.G. 

n.º____________, abaixo assinado propõe à Prefeitura de Natividade – To, os preços infra 

discriminados para, conforme Termo de Referência no anexo I, objeto do Pregão Presencial Para 

Registro de Preços n.º 006/2020. 

 

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados 

a partir da data de sua abertura; 

b) O fornecimento dos produtos será no prazo máximo de até 72 (Setenta e duas) horas, de 

acordo com recebimento da “Ordem de Fornecimento” expedida pelo órgão solicitante, 

sendo que a entrega será feita de forma parcelada, nas quantidades e local estabelecido na 

“Ordem de Fornecimento”; 

 

LOTE __  

 (_____________________________)  

 

Itens Descrição dos Produtos Quant. Unid. Marca 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

.... ...................................... .... .... .... ........ ....... 

.... ...................................... .... .... .... ........ ....... 

Valor Global ..........R$: ....... 

 

DECLARO que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: 

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, fretes e serviços, 

encargos sociais, trabalhistas, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 

Edital e seus anexos. 

 

......................,...... de .............................de 20___. 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXX 

CNPJ: __________ 

 

OBS: apresentar preferencialmente uma proposta individual para cada lote. 
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ANEXO IV 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2020. 

MODELO DA CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

              A empresa ___________________, CNPJ/MF n.º ___, sediada _______________ , tendo 

examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a contratação de empresa(s) para o 

fornecimento de materiais de limpeza e higienização diversos, gêneros alimentícios diversos, 

gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar, materiais de expedientes diversos, 

utensílios diversos e recarga de gás botijão de 13 kg, em virtude da demanda existente, destinado 

a suprir as necessidades junto as nossas Secretarias e Fundos Municipais de Natividade - To, em 

conformidade com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência no anexo I 

do presente edital,  em conformidade com o Edital mencionado. 

 

Outrossim, declara que: 

 

a) Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

b) Que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente 

atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de nº 02 – 

Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, para participação no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 006/2020.  

 

Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital. 

 

 

......................,...... de .............................de 20___. 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXX 

CNPJ: __________ 
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ANEXO V 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2020 

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

 

 

(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei n° 

9.854 de 27/10/99, regulamentado pelo Decreto n° 4.358 de 05/09/02) 

 

 

Ref.: Pregão Presencial para Registro de Preço nº 006/2020.  

 

 

                        A empresa _________________________ CNPJ/MF Nº ______________, 

sediada, (Endereço completo). Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

_______________________, DECLARA  para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de Janeiro de 1999, que não 

possuímos em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre,  e,  em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

OBS.: Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 

 

 

......................,...... de .............................de 20___. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: ______________ 
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2020 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

 

 

 

                 Declaro para os devidos fins, que a empresa ________________, inscrita 

no CNPJ: ________, com sede na ____________________ – CEP: ________ no 

Município de __________, que possuímos capacidade técnica instalada, estruturas 

e totais condições para em conformidade com os prazos e exigência contida no edital 

desta licitação e seus anexos, para executar o fornecimento de ___________, objeto 

desta licitação, em conformidade com as quantidades e especificações constantes no 

Termo de Referência no anexo I.  

 

 

......................,...... de .............................de 20..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: ______________ 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020. 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

 

                A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ nº 

_____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

___________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ________________ e de CPF 

nº ................................ DECLARA para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial para 

Registro de Preços nº 006/2020, objetivando contratação de empresa(s) para o fornecimento de 

materiais de limpeza e higienização diversos, gêneros alimentícios diversos, gêneros alimentícios 

para o preparo da merenda escolar, materiais de expedientes diversos, utensílios diversos e recarga 

de gás botijão de 13 kg, em virtude da demanda existente, destinado a suprir as necessidades junto 

as nossas Secretarias e Fundos Municipais de Natividade - To, em conformidade com as 

quantidades e especificações constantes no Termo de Referência no anexo I do presente edital), 

sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é 

considerada:  

 

(    ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da lei Complementar nº 

123/12006. 

 

 

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 

3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de Janeiro de 2006. 

 

......................,...... de .............................de 20___. 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXX 

CNPJ: __________ 

 

 

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica 

da empresa licitante e ter a assinatura do representante legal. 

 

 

Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e 

separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas 

empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido 

previsto Lei Complementar nº 123/2006. 
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2020. 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DESTE EDITAL 

 

 

 

 

 

Ilmo. Senhor; 

LÍVIO BRITO BRANDÃO; 

Pregoeiro Oficial.  

 

 

 

 

        DECLARO, sob as penas da lei, que aceito as condições estabelecidas nesta licitação, bem 

como as cláusulas do Edital e seus Anexos, caso esta empresa seja declarada vencedora do certame 

do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 006/2020, cujo o objetivo contratação de 

empresa(s) para o fornecimento de materiais de limpeza e higienização diversos, gêneros 

alimentícios diversos, gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar, materiais de 

expedientes diversos, utensílios diversos e recarga de gás botijão de 13 kg, em virtude da demanda 

existente, destinado a suprir as necessidades junto as Secretárias e Fundos Municipal de Natividade 

- To. 

 

 

________, _____ de __________________ de 20____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXX 

CNPJ: __________ 
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ANEXO IX 

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS Nº ___/____ 

 

               

          Pelo presente instrumento de fornecimento de produtos, que entre si fazem, de um lado o 

______ de Natividade, Estado do Tocantins, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ (MF) sob N.º ______________, neste ato representado pela sua atual _____ a(o) Senhor(a) 

____________, brasileira, portador do CPF: __________ com residência física neste Município 

de Natividade - To, aqui denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro, a empresa 

..................., CNPJ nº......................... com sede na ................. nº ..............., bairro ................, 

cidade ....................., vencedora e adjudicatária do Pregão Presencial para registro de preços nº 

___/____, doravante denominada simplesmente CONTRATADO, resolvem firmar o presente 

instrumento  objetivando registrar os preços dos produtos discriminados na cláusula primeira, em 

conformidade com o ajustado a seguir. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 Constitui objeto deste contrato do registro de preço, e .........................., conforme edital do 

Pregão Presencial para registro de preços nº 006/2020 e a proposta da CONTRATADA, cujos 

termos são parte integrante do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

2.1 Os preços ofertados no pregão presencial para registro de preços nº 006/2020, pagará o 

CONTRATANTE ao CONTRADO a importância Justa e certa no lote __ - _____________  (___) 

no valor global de R$: _____ (_____), brutos, Ficando reconhecidos os direitos da 

________________________ em caso de rescisão administrativa conforme art. 77 de Lei 

8.666/93, aplicando-se ao presente contrato as normas do Direito Civil Brasileiro, nos casos 

omissos 

 

2.2 Os preços a serem pagos à DETENTORA serão os vigentes na data da ordem de fornecimento 

dos produtos, independentemente da data da entrega do material. 

 

2.3 Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelo fornecimento dos 

produtos objeto desta Ata de Registro de Preço, incluído frete até os locais de entrega, a serem 

indicados pelos órgãos ou entidades solicitantes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇO 

 

3.1 Não haverá reajuste do preço registrado. 

 

3.2 O preço registrado poderá ser adequado pelo Departamento de compras em função da dinâmica 

do mercado, com elevação ou redução de seu respectivo valor, obedecendo a seguinte 

metodologia: 

 

3.2.1 Independentemente de solicitação da DETENTORA, o preço registrado poderá ser revisto 

em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão 

responsável convocar a detentora para estabelecer o novo valor; 
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3.2.2 O preço registrado poderá ser majorado mediante solicitação da CONTRATANTE, desde 

que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação de preços do 

mercado, tais como tabelas de fabricantes, notas fiscais de prestação do serviço acabado ou de 

matérias-primas, etc. 

 

3.2.3 O novo preço somente será válido após sua publicação no Diário Oficial da União e 

publicação no Placard Oficial da Prefeitura, para efeito do pagamento dos produtos porventura 

realizados entre a data do pedido de adequação e a data da publicação, o novo preço retroagirá à 

datado pedido de adequação formulado pela detentora. 

 

CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO 

4.1 O prazo de vigência da presente ata de registro de preços é de 1 (um) ano apartir da data de 

sua publicação, de acordo com a lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e demais normas pertinentes. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO DE 

ENTREGA 

5.1 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, inclusive 

frete, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

contrato e eventuais perdas e danos causados por seus agentes; 

 

5.2 A Administração não estará obrigada a adquirir os produtos da detentora desta ata de registro 

de preço; e sim somente a quantidade equivalente para garantir o funcionamento de nossas 

Secretárias e Fundos Municipais de Natividade - To.   

 

5.2.1 As unidades requisitantes deverão certificar-se da conveniência de utilizarem a presente ata 

de registro de preço, realizando prévia pesquisa dos preços correntes no mercado para a aquisição 

dos produtos, nas mesmas condições previstas neste instrumento. 

 

5.3 O contrato de fornecimentos dos produtos apenas estarão caracterizados após o recebimento 

pela DETENTORA das ordens de fornecimento emitidas pelas unidades requisitantes as quais 

deverão ter sido precedidas da emissão da competente nota de empenho, para cuja retirada a 

DETENTORA terá o prazo de três dias úteis, contados de sua convocação para fazê-lo. 

 

5.4 A entrega da nota de empenho e a assinatura do termo contratual (quando este for exigível) 

ficarão condicionadas à apresentação, pela DETENTORA, dos seguintes documentos, 

devidamente atualizados: 

 

5.4.1 Certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social – CND/INSS; 

5.4.2 Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 

FGTS. 

 

5.5 A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento dos produtos 

expedidas durante a vigência da presente ata de registro de preço, mesmo que a respectiva entrega 

esteja prevista para data posterior a de seu termo final, observado o consumo médio mensal 

previsto no lote.  

 

5.1 e as disposições do item 5.2, ambos desta cláusula. 
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5.5.1 Poderão extrapolar-se as quantidades de consumo médio estimado, desde que haja expresso 

anuência da detentora e necessidade da Administração. 

 

5.6 As ordens de fornecimento dos produtos, consubstanciadas em ofícios, memorandos, fac-

símiles ou outro tipo adequado de documento, deverão conter data de expedição, quantidade 

pretendida, preço unitário e total, local e prazo para entrega, carimbo e assinatura do responsável 

pela unidade requisitante.  

 

5.6.1 Ao receber a ordem de fornecimento dos produtos (salvo se através de facsímile), a 

DETENTORA deverá dela passar recibo na cópia que necessariamente lhe acompanhará, 

devolvendo-a à unidade requisitante para que seja juntada aos autos dos processos de requisição e 

de liquidação e pagamento.   

 

5.7 Por ocasião do fornecimento de cada produtos a DETENTORA deverá observar rigorosamente 

as especificações técnicas dos produtos, que deverá ser entregue de acordo com o licitado. 

 

5.8 A DETENTORA obriga-se a fornecer os produtos com zelo e de qualidade. Na hipótese de 

absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente 

avaliada pela instância gestora das Atas de Registro de Preços. 

 

5.9 Os produtos deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas e demais 

disposições do anexo I. 

 

5.10 O prazo máximo para entrega dos produtos será de até 72 (Setenta e duas) horas, de acordo 

com o anexo I. 

 

5.12 A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura ocasione a 

Prefeitura Municipal ou a terceiros, em razão da execução dos fornecimento dos produtos 

decorrentes da presente Ata. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 O prazo de pagamento será em até 30 (trinta) dias contados da data final do adimplemento do 

fornecimento dos produtos ou de acordo com a disponibilidade financeira do Município. 

 

6.2 Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverá submeter à unidade requisitante à 

competente nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento definitivo e xerox da nota de 

empenho. 

 

6.2.1 Nas hipóteses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da documentação necessária 

ao pagamento, o prazo será interrompido e reiniciará a partir da data em que se der a regularização. 

 

6.3 Estando em termos a documentação apresentada pela CONTRATADA, o pagamento devido 

será depositado na conta corrente que a DETENTORA ou a critério da Secretaria de Finanças. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 

7.1 As despesas com o fornecimento dos produtos, ficara a cargo das dotações do orçamento 

vigente para o ano em vigência, conforme tabela abaixo: 
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DOTAÇÃO 

ORÇAMENTARIA 

ELEMENTO 

DE 

DESPESA 

NOMENCLATURA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA  

   

  

  

CLÁUSULA OITAVA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

8.1 A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial 

durante o fornecimento dos produtos.   

 

8.2 A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, 

sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais. 

 

8.3 A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade 

requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade 

relacionada ao cumprimento de suas obrigações. 

 

8.4 A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as 

condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da 

presente Ata de Registro de Preço. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

9.1 Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 

pertinentes, a DETENTORA estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas: 

 

9.2 Pela recusa em retirar nota de empenho ou assinar contrato de fornecimento dos produtos 

(quando exigível este), multa de 10% (Dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do 

contrato; 

 

9.3 Pelo retardamento no fornecimento dos produtos, multa diária de 1% (um por cento) sobre o 

valor da partida em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total 

ou parcial do contrato, com as consequências daí advindas; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA  

10.1 A presente ata de registro de preço poderá ser cancelada pela administração, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA: 

 

10.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis 

à espécie; 

 

10.1.2 Não firmar contratos de fornecimento dos produtos ou deixar de retirar notas de empenho, 

nos prazos previstos; 

 

10.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior aos praticados 

no mercado. 
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10.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser 

cancelada por razões de interesse público. 

 

10.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nas hipóteses previstas nos itens 10.1 

e 10.2 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento. 

 

10.4 Esta Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão dos contratos 

em geral, com as consequências legalmente previstas. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 Fica eleito o foro da comarca do Município de Natividade – To, para dirimir as eventuais 

controvérsias decorrentes do presente ajuste. 

 

E por estarem de acordo, as partes contratantes, foi por mim, redigido o contrato, lavrado o 

presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em três vias de igual teor. 

 

Natividade - To, ____ de ____________ 20__. 

 

                     

                                       

CONTRATANTE:                                     XXXXXXXXXXXXXXXXX 

                                                                                   Cargo  

                   

            

  

CONTRATADO:                                       XXXXXXXXXXXXXXXXX  

                           CNPJ: ______________ 

 

 

Testemunhas: 

 

1) Nome: 

CPF.: 

 

 

2) Nome: 

CPF.: 
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ANEXO X 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

 
 

 Aos ___ dias do mês ____________ de 2020, o _______Natividade, Estado do Tocantins, com 

sede na Rua 07 de Setembro nº 31 - CEP: 77.370-000 – Centro, Natividade - To, nos termos da 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais 

normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial 

para Registro de preços n° 006/2020, resolve registrar os preços para futura contratação de empresa 

para a execução o fornecimento __________________, destinado a suprir as necessidades junto a 

_______________ de Natividade – To, em virtude da demanda existente, tendo sido os referidos 

preços oferecido pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame 

supracitado.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 Constitui objeto deste contrato do registro de preço, e .........................., conforme edital do 

Pregão Presencial para registro de preços nº 006/2020 e a proposta da CONTRATADA, cujos 

termos são parte integrante do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

2.1 Os preços ofertados no pregão presencial para registro de preços nº 006/2020, pagará o 

CONTRATANTE ao CONTRADO a importância Justa e certa, conforme propostas apresentadas 

nos lotes, Ficando reconhecidos os direitos da ________________________ em caso de rescisão 

administrativa conforme art. 77 de Lei 8.666/93, aplicando-se ao presente contrato as normas do 

Direito Civil Brasileiro, nos casos omissos 

 

2.3 Os preços a serem pagos à DETENTORA serão os vigentes na data da ordem de fornecimento 

dos produtos, independentemente da data da entrega do material, conforme os valores abaixo 

descriminados: 

 

EMPRESA: ..................................... 

CNPJ: .............................................. 

Vencedora no lote __ (_____________________) com proposta no valor global de R$: _____ 

(____________________) brutos. 

 

EMPESA: 

CNPJ: 

Vencedora no lote __ (_____________________) com proposta no valor global de R$: _____ 

(____________________) brutos. 

 

2.3 Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelo fornecimento dos 

produtos objeto desta Ata de Registro de Preço, incluído frete até os locais de entrega, a serem 

indicados pelos órgãos ou entidades solicitantes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇO 
 

3.1 Não haverá reajuste do preço registrado. 
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3.2 O preço registrado poderá ser adequado pelo Departamento de compras em função da dinâmica 

do mercado, com elevação ou redução de seu respectivo valor, obedecendo a seguinte 

metodologia: 

 

3.2.1 Independentemente de solicitação da DETENTORA, o preço registrado poderá ser revisto 

em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão 

responsável convocar a detentora para estabelecer o novo valor; 

 

3.2.2 O preço registrado poderá ser majorado mediante solicitação da CONTRATANTE, desde 

que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação de preços do 

mercado, tais como tabelas de fabricantes, notas fiscais de prestação do serviço acabado ou de 

matérias-primas, etc. 

 

3.2.3 O novo preço somente será válido após sua publicação no Diário Oficial da União e 

publicação no Placard Oficial da Prefeitura, para efeito do pagamento dos produtos porventura 

realizados entre a data do pedido de adequação e a data da publicação, o novo preço retroagirá à 

datado pedido de adequação formulado pela detentora. 

 

CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO 

4.1 O prazo de vigência da presente ata de registro de preços é de 1 (um) ano apartir da data de 

sua publicação, de acordo com a lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e demais normas pertinentes. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO DE 

ENTREGA 

5.1 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, inclusive 

frete, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

contrato e eventuais perdas e danos causados por seus agentes; 

 

5.2 A Administração não estará obrigada a adquirir os produtos da detentora desta ata de registro 

de preço; e sim somente a quantidade equivalente para garantir o funcionamento de nossas 

Secretárias e Fundos Municipais de Natividade - To.   

 

5.2.1 As unidades requisitantes deverão certificar-se da conveniência de utilizarem a presente ata 

de registro de preço, realizando prévia pesquisa dos preços correntes no mercado para a aquisição 

dos produtos, nas mesmas condições previstas neste instrumento. 

 

5.3 O contrato de fornecimentos dos produtos apenas estarão caracterizados após o recebimento 

pela DETENTORA das ordens de fornecimento emitidas pelas unidades requisitantes as quais 

deverão ter sido precedidas da emissão da competente nota de empenho, para cuja retirada a 

DETENTORA terá o prazo de três dias úteis, contados de sua convocação para fazê-lo. 

 

5.4 A entrega da nota de empenho e a assinatura do termo contratual (quando este for exigível) 

ficarão condicionadas à apresentação, pela DETENTORA, dos seguintes documentos, 

devidamente atualizados: 

 

5.4.1 Certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social – CND/INSS; 
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5.4.2 Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 

FGTS. 

 

5.5 A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento dos produtos 

expedidas durante a vigência da presente ata de registro de preço, mesmo que a respectiva entrega 

esteja prevista para data posterior a de seu termo final, observado o consumo médio mensal 

previsto no lote.  

 

5.1 e as disposições do item 5.2, ambos desta cláusula. 

 

5.5.1 Poderão extrapolar-se as quantidades de consumo médio estimado, desde que haja expresso 

anuência da detentora e necessidade da Administração. 

 

5.6 As ordens de fornecimento dos produtos, consubstanciadas em ofícios, memorandos, fac-

símiles ou outro tipo adequado de documento, deverão conter data de expedição, quantidade 

pretendida, preço unitário e total, local e prazo para entrega, carimbo e assinatura do responsável 

pela unidade requisitante.  

 

5.6.1 Ao receber a ordem de fornecimento dos produtos (salvo se através de facsímile), a 

DETENTORA deverá dela passar recibo na cópia que necessariamente lhe acompanhará, 

devolvendo-a à unidade requisitante para que seja juntada aos autos dos processos de requisição e 

de liquidação e pagamento.   

 

5.7 Por ocasião do fornecimento de cada produtos a DETENTORA deverá observar rigorosamente 

as especificações técnicas dos produtos, que deverá ser entregue de acordo com o licitado. 

 

5.8 A DETENTORA obriga-se a fornecer os produtos com zelo e de qualidade. Na hipótese de 

absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente 

avaliada pela instância gestora das Atas de Registro de Preços. 

 

5.9 Os produtos deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas e demais 

disposições do anexo I. 

 

5.10 O prazo máximo para entrega dos produtos será de até 72 (Setenta e duas) horas, de acordo 

com o anexo I. 

 

5.12 A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura ocasione a 

Prefeitura Municipal ou a terceiros, em razão da execução dos fornecimento dos produtos 

decorrentes da presente Ata. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 O prazo de pagamento será em até 30 (trinta) dias contados da data final do adimplemento do 

fornecimento dos produtos ou de acordo com a disponibilidade financeira do Município. 

 

6.2 Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverá submeter à unidade requisitante à 

competente nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento definitivo e xerox da nota de 

empenho. 
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6.2.1 Nas hipóteses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da documentação necessária 

ao pagamento, o prazo será interrompido e reiniciará a partir da data em que se der a regularização. 

 

6.3 Estando em termos a documentação apresentada pela CONTRATADA, o pagamento devido 

será depositado na conta corrente que a DETENTORA ou a critério da Secretaria de Finanças. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 

7.1 As despesas com o fornecimento dos produtos, ficara a cargo das dotações do orçamento 

vigente para o ano em vigência, conforme tabela abaixo: 

 

DOTAÇÃO 

ORÇAMENTARIA 

ELEMENTO 

DE 

DESPESA 

NOMENCLATURA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA  

   

  

  

CLÁUSULA OITAVA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

8.1 A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial 

durante o fornecimento dos produtos.   

 

8.2 A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, 

sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais. 

 

8.3 A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade 

requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade 

relacionada ao cumprimento de suas obrigações. 

 

8.4 A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as 

condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da 

presente Ata de Registro de Preço. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

9.1 Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 

pertinentes, a DETENTORA estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas: 

 

9.2 Pela recusa em retirar nota de empenho ou assinar contrato de fornecimento dos produtos 

(quando exigível este), multa de 10% (Dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do 

contrato; 

 

9.3 Pelo retardamento no fornecimento dos produtos, multa diária de 1% (um por cento) sobre o 

valor da partida em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total 

ou parcial do contrato, com as consequências daí advindas; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA  

10.1 A presente ata de registro de preço poderá ser cancelada pela administração, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA: 
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10.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis 

à espécie; 

 

10.1.2 Não firmar contratos de fornecimento dos produtos ou deixar de retirar notas de empenho, 

nos prazos previstos; 

 

10.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior aos praticados 

no mercado. 

 

10.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser 

cancelada por razões de interesse público. 

 

10.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nas hipóteses previstas nos itens 10.1 

e 10.2 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento. 

 

10.4 Esta Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão dos contratos 

em geral, com as consequências legalmente previstas. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 Fica eleito o foro da comarca do Município de Natividade – To, para dirimir as eventuais 

controvérsias decorrentes do presente ajuste. 

 

E por estarem de acordo, as partes contratantes, foi por mim, redigido o contrato, lavrado o 

presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em três vias de igual teor. 

 

Natividade - To, ____ de ____________ 20__. 

 

 

 

 

                                                            

CONTRATANTE:                                     XXXXXXXXXXXXXXXXX 

                                                                                   Cargo  

                 

 

   

             

CONTRATADO:                                   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

                           CNPJ: ______________ 
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ANEXO XI 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020. 

DECLARAÇÃO QUE NÃO OCUPA CARGO PÚBLICO 

 

 

 

            A empresa ____________, inscrita no CNPJ: ___________, estabelecida na 

____________, através de seu representante legal o(a) Senhor(a) _____________, 

inscrito no CPF: _____________ e RG: ______, Declara para os devidos fins que 

não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, de nenhuma natureza 

no serviço público nas esferas federal, estadual ou municipal, na Administração 

Direta ou Indireta, incluindo Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades 

de Economia Mista e suas subsidiárias e Sociedades Controladas, direta ou 

indiretamente, pelo Poder Público do órgão celebrante, por serviços prestados, 

inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados. 

 

   Por ser verdade firmo a presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: ______________ 

Nome e cargo do representante legal 
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