
Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, embalagens, descartáveis, 
entre outros, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas e Projetos 
Sociais, por um período de 12 (doze) meses

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

1 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA G ( 
com 7 unid.) Fralda descartável infantil para

PC 50,0000 10,1133 505,67

criança acima de 12 kg formato anatômico de 
cintura ajustável, dotada de recortes nas 
pernas, de preferência com 2 a 4 elásticos, 
possibilitando ajuste perfeito. Seu revestimento 
interno deverá ser confeccionado com polpa 
de celulose e gel ultra-absorvente, com dupla 
camada de proteção, bordas úmidas entre si, 
fixanda a camada intermediária, evitando seu 
deslocamento durante o uso de barreira 
antivazamento impermeável nas laterais. Ser 
isenta de substância alergêhicas ou tóxicas, 
apresentar superfície unforrlne, livre de 
empelotamento, ou qualquer outro defeito 
prejudicial ao seu uso. O resvestimento externo 
deve ser confeccionado em plástico 
apropriado, do tipo filme polietileno, com 
espessura, flexibilidade e resistência 
adequadas, ser dotada de faixa multi ajustável 
de duas tiras adesivas (abre/fecha), 
devidamente impregnada de substâncias 
aderentes antialérgicas, possuindo nas 
extremidades pequenas dobraduras que 
permitam preservar sua adesividade e o fácil 
manuseio. Apresentar nome e CRQ ou CRF do 
responsável, certificado de registro do 
Ministério da Saúde, data de fabricação e 
validade do produto impressa e visível em 
cada pacote. Embalagem plástica resistente 
origianal do fabricante.

2 AGUA MINERAL 1,5 L

3 ESPONJA DE AÇO (PCT. C l 8 UNID)

4 VASSOURA LIMPA TETO BOLA PLASTICA,
18CM DE DIÂMETRO SEM CABO EXTENSOR 
DE 105CM

5 CREOLINA 500ml

6 FUNIL PLÁSTICO MÉDIO

7 SHAMPOO 500ml NEUTRO

8 ESCOVA DE LAVAR ROUPA

9 ESPANADOR NAYLON

10 CESTO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 
100 LITROS TELADO

11 MANGUEIRA PARA JARDIM COM 50 METROS

12 FIO DE NAYLON PARA VARAL COM 10 
METROS

13 SACO DE LIXO DE 100 LTS, REFORÇADO (FD 
Cl 100 UNID.)

14 SACO DE LIXO 40 LTS (C /100 UNID.)

15 SABONETE LIQUIDO (GL.) 5 LITROS

16 FLANELA PARA LIMPEZA (40 X 60)

17 BALDE DE PLÁSTICO -  20 LITROS

18 FOSFORO LONGO 8x240 PARA COZINHA (240 
UNIDADES)

19 ESPONJA PARA BANHO /  INFANTIL

20 CESTO DE LIXO, 20 LITROS COM TAMPO
21 RODO 2.000 EM AÇO 40 CM

22 RODO 2.000 EM AÇO 60 CM

23 CESTO DE LIXO Cl PEDAL 18L

24 AVENTAL PARA MERENDA (j)E NAPA

25 ESCOVA DE CABELO PARA ADULTO

26 BALDE DE PLÁSTICO 30 LITROS

27 INSETICIDA 300 ML SPÍtAY

28 SODA CAUSTICA DE 1 KG

29 AGUA SANITARIA -  Composição: Hipoclorito 
de Sódio e Água: Principio Ativo: Hipoclorito de 
Sódio: Teor de Cloro Ativo: 2,0 a 2,5%

GAR 200,0000 2,9350 587,00

PC 250,0000 1,7000 425,00

UN 15,0000 44,7867 671,80

LATA 30,0000 37,7000 1.131,00

UN 30,0000 4,4833 134,50

FRAS 80,0000 8,8267 706,14

UN 40,0000 4,2725 170,90

UN 30,0000 13,9567 418,70

UN 8,0000 75,6900 605,52

UN 10,0000 100,8333 1.008,33

UN 15,0000 2,8467 42,70

FD 120,0000 60,7400 7.288,80

FD 100,0000 45,9400 4.594,00

GL 20,0000 41,0300 820,60

UN 200,0000 4,0350 807,00

UN 30,0000 11,4167 342,50

FD 150,0000 3,8900 583,50

UN 50,0000 6,5367 326,83

UN 30,0000 20,1467 604,40

UN 30,0000 16,8333 505,00

UN 30,0000 21,2867 638,60

UN 30,0000 37,7833 1.133,50

UN 30,0000 11,6133 348,40

UN 20,0000 9,5000 190,00

UN 30,0000 26,1433 784,30

UN 50,0000 10,8567 542,84

Kg 30,0000 15,9667 479,00

UN 600,0000 5,8233 3.493,98
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Itens Discriminação dos produtos

Álcool etílico, liquido, embalagem plástica com 
1000 ml, 92,81 inpm, uso doméstico, pronto 
para uso, original de fábrica, embalagem 
lacrada, com Registro no Ministério da Saúde, 
validade e informações do fabricante estampas 
no rótulo do produto.
Cera líquida, incolor, auto brilho, com 850 ml, 
pronto para uso, original do fabricante, com 
Registro no Ministério da Saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem.
Cera liquida, vermelha, auto brilho, com 850 ml, 
pronto para uso, original do fabricante, com 
Registro no Ministério da Saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem.
CREME DENTAL -  em pasta, com fluor, com 
90g, acondicionado em embalagem original do 
fabricante, com a especificação dos 
componentes, informações do Fabricante e 
Registro no Ministério da Saúde estampado na 
embalagem.
Condicionador infantil para cabelos normais, 
contendo 500ml embalagem original de fábrica, 
contendo informações do fabricante, 
composição, químico responsável, data de 
validade estampada na embalagem. 
DESINFETANTE (EMBAIAG. C/ 2 LTS) -  
germecida, pronto uso, original do fabricante, 
com registro no Ministério da Saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem.
ESPONJA PARA BANHO, de espuma 
poliuretana e fibra de poliester com talco, anti 
alérgico, formato oval, com dupla face, sendo 
uma mais aspera, medindo aproximadamente 
13 X 9 cm.
Pano de prato atoalhada 100% algodão, 
medindo aproximadamente 46x68 cm, com selo 
contendo a composição e informações 
fabricante
TALCO INFANTIL -  branco, perfumado e 
antialérgico, acondicionado em embalagem de 
200 g
VASSOURA PARA LIMPEZA DE BACIA 
SANITÁRIA, estrutura de plástico, com cerdas 
de nylon medindo 20 cm e comprimento e cabo 
com 30 cm
VASSOURA DE PIAÇAVA, medindo no mínimo 
20 X 3 cm, cabo de madeira com 1,10 m. 
Absorvente higiênico, macio, normal, com 
impermeabilização em um dos lados, sem 
abas, atóxico em contato com a pele, 
acondicionado em embalagem original do 
fabricante, pacote com 8 unidades, com a 
especificação dos componentes, informações 
do fabricante e registro no Ministério da Saúde. 
Touca para cabelo, descartável, de TNT, selo 
com informação do fabricante e da 
composição do produto. Pacote com 100 
unidades.
BOBINA PICOTADA DE SACO PLÁSTICO -  5 
Kg (C/ 500 UNID)
Copo descartável em poliestireno, não tóxico, 
não reciclado, com capacidade de 180 ml, na 
cor branca, embalagem com 100 unidades, 
original de fábrica, responsável técnico, 
composição do fabricanteestampada na 
embalagem.
Copo descartável em poliestireno, não tóxico, 
não reciclado, com capacidade de 50 ml, na 
cor branca, embalagem com 100 unidades, 
original de fábrica, responsável técnico, 
composição do fabricanteestampada na 
embalagem.
MASCARA DESCARTÁVEL DE TNT COM 
ELÁSTICO -  ( PACOTE COM 100 UNIDADES) 
MANGUEIRA PARA JARDIM COM 30 METROS

SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 82 X 49 Cl 
100
CONDICIONADOR DE CABELO P/ ADULTO 
350ML
CORDA P/ VARAL, NYLfcN, f>CT C/ 10M

COTONETES- Com hasti 
algodão deverá aprese 
homogêneo e macio, i 
com no mínimo 75 unii

es plásticas flexíveis, o 
Otar: aspecto 

doto, na cor branco, 
des.dai
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Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

UN 200,0000 11,3500 2.270,00

UN 200,0000 4,0967 819,34

UN 100,0000 4,3333 433,33

UN 80,0000 3,0000 240,00

UN 150,0000 15,6900 2.353,50

FRAS 600,0000 5,9833 3.589,98

UN 30,0000 4,4267 132,80

UN 100,0000 6,3000 630,00

UN 50,0000 14,1667 708,34

UN 30,0000 5,5800 167,40

UN 30,0000 9,9200 297,60

PC 150,0000 3,3867 508,01

PC 10,0000 9,8800 98,80

UN 40,0000 42,7833 1.711,33

PC 300,0000 3,9167 1.175,01

PC 200,0000 2,7733 554,66

PC 20,0000 15,5700 311,40

UN 10,0000 67,8400 678,40

PC 10,0000 44,4267 444,27

UN 100,0000 12,2600 1.226,00

UN 40,0000 2,6100 104,40

UN 70,0000 2,4133 168,93
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Discriminação dos proc uto Unid. Quant. Valor Unit.

52 DETERGENTE LIQUIDO- 500 ML- Neutro, 
pronto uso, biodegradável, original do 
fabricante, com Registro do Ministério da 
Saúde, químico responsável, data de 
fabricação e validade, composição e 
informações do fabricante estampada na 
embalagem.

53 ESCOVA LAVAR MAMADEIRAS- 30 CM de 
comprimento, com cerdas de nylon macias e 
duráveis, sua composição deve ser a base de 
polipropileno e nylon.

54 ESPONJA DUPLA FACE- Pacote com 3 
unidades, de fibra sintética, para uso geral de 
limpeza, medindo 7cm X i 1cmX 2,2cm, com 
informações da composição e fabricante em 
embalagem original.

55 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G PACOTE 
C/ 8 UNIDADES-Fralda descartável infantil para 
crianças de 9 a 12kg, formato anatômico de 
cintura ajustàvel, dotada de recortes nas 
pernas, de preferência com 2 a 4 elásticos, 
possibilitando ajuste perfeito. Seu revestimento 
interno deverá ser confeccionado de polpa de 
celulose e gel ultra-absorvente, com dupla 
camada de proteção, bordas úmidas entre si, 
fixando a camada intermediária, evitando seu 
deslocamento durante o uso e barreira 
antivazamento impermeáveis nas laterais. Ser 
isenta de substâncias alergênicas ou tóxicas, 
apresnetar superfície uniforme, livre de 
empelotamentos ou qualquer outro defeito 
prejudicial ao seu uso. O revestimento externo 
deverá ser confeccionado em plástico 
apropriado, do tipo filme polietileno, com 
espessura, flexibildade e resistência 
adequadas. Ser dotada de faixa multi ajustàvel 
de duas tiras adesivas (abre/fecha), 
devidamente impregnada de substâncias 
aderentes antiarlérgica, possuindo nas 
extremidades pequenas dobraduras que 
permitam preservar suas adesividade e o fácil 
manuseio. Apresentar nome e CRQ ou CRF do 
responsável, certificado de Registro do 
Ministério da Saúde, data de fabricação e 
validade do produto impressa e visível em cada 
pacote. Embalagem plástica resistente e 
original do fabricante.

56 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M PACOTE 
COM 8 UNIDADES-Fralda descartável infantil 
para crianças de 7 a 9 kg, formato anatômico 
de cintura ajustàvel, dotada de recortes nas 
pernas, de preferência com 2 a 4 elásticos, 
possibilitando ajuste perfeito. Seu revestimento 
interno deverá ser confeccionado de polpa de 
celulose e gel ultra-absorvente, com dupla 
camada de proteção, bordas úmidas entre si, 
fixando a camada intermediária, evitando seu 
deslocamento durante o uso e barreira 
antivazamento impermeáveis nas laterais. Ser 
isenta de substâncias alergênicas ou tóxicas, 
apresnetar superfície uniforme, livre de 
empelotamentos ou qualquer outro defeito 
prejudicial ao seu uso. O revestimento externo 
deverá ser confeccionado em plástico 
apropriado, do tipo filme polietileno, com 
espessura, flexibildade e resistência 
adequadas. Ser dotada de faixa multi ajustàvel 
de duas tiras adesivas (abre/fecha), 
devidamente impregnada de substâncias 
aderentes antiarlérgica, possuindo nas 
extremidades pequenas dobraduras que 
permitam preservar suas adesividade e o fácil 
manuseio. Apresentar nome e CRQ ou CRF do 
responsável, certificado de Registro do 
Ministério da Saúde, data de fabricação e 
validade do produto impressa e visível em cada 
pacote. Embalagem plástica resistente e 
original do fabricante.

57 GUARDANAPO DE PAPEL 
DESCARTAVEL-24X22CM, embalagem com 50 
unidades, extra branco, 100 fibras naturais, 
folha simples de alta qúalidade, acondicionado 
em embalagem plásticá transparente, original 
do fabricante, contende informações do 
fabricante e da composição do produto.

58 LUSTRA MÕVEIS-500 ML,produto com silicone, 
fragância suave, registra na ANVISA, validade 
minima de 12 meses a ;ontar da data da 
entrega.

59 LUVAS PLÁSTICAS- Descartável para cozinha, 
embalagem com 100 unidades, original de 
fábrica.

60 PÁ P/ LIXO- Com aparidor em metal, medindo 
aproximadamente 20X5 cm e cabo de madeira 
medindo no mínimo 50' ;m.

UN 700,0000 2,0675 1.447,25

UN 40,0000 16,1667

PC 120,0000 2,3600

PC 50,0000 13,4867

646,67

283,20

674,34

PC 50,0000 9,5900 479,50

PC 300,0000 2,1525 645,75

UN 60,0000 9,2733 556,40

PC 30,0000 3,0500 91,50

UN 30,0000 6,9400 208,20
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Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

61 PAPEL TOALHA-Pacotâ com 2 unidades, para 
cozinha, alta absorção, embalagem original do 
fabricante, contendo informações da 
composição do produto e do fabricante.

PC 100,0000 5,2000 520,00

62 PENTE PLÂSTICO-Tamanho M, com dentes 
ondulados e cabo com suporte de borracha.

UN 20,0000 3,5767 71,53

63 PRENDEDOR DE ROUPA- Embalagem com 12 
unidades, produto atõxico, material plástico 
com formato anatômico.

UN 50,0000 2,9500 147,50

64 QUEROSENE- 900 ML, com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante 
estampados no rótulo. O liquido deve ser 
límpido e sem impurezas.

UN 20,0000 16,4000 328,00

65 SABÃO EM BARRA- 200gr, embalagem com 5 
unidades, composição: sódio, glicerina, 
branqueador ótico, sais inorgânicos, carbonato 
de cálcio e água. A embalagem deve conter 
todas as informações exigidas por lei e 
paresentar notificação juntd a agência nacional 
de vigilância sanitária.

PC 250,0000 6,1400 1.535,00

66 SABONETE EM BARRA 90G- Com glicerina, 
fragância diversas, acondicionado em 
embalagem original do fabricante, com registro 
no Ministério da Saúde, informações do 
fabricante e composição estampada na 
embalagem.

UN 200,0000 1,7300 346,00

67 SABONETE EM BARRA 90GR INFANTIL- Com 
glicerina, fragância diversas, para uso infantil, 
acondicionado em embalagem original do 
fabricante, com registro no Ministério da 
Saúde, informações do fabricante e 
composição estampada na embalagem

UN 200,0000 3,5200 704,00

68 SAPONACEO EM PÔ- Embalagem com 300 
gramas, original do fabricante, com registro do 
Ministério da Sáude, químico responsável, 
indicação do uso, composição, data de 
fabricação, validade e informações do 
fabricante estampado na embalagem.

UN 100,0000 5,7767 577,67

69 SHAMPOO P/ CABELO- INFANTIL- 500 ml, 
suave, neutro, antialérgico, acondicionado em 
embalagem original do fabricante, contendo 
informações do fabricante estampado na 
embalagem.

UN 80,0000 14,6333 1.170,66

70 VASSOURA DE NYLON- 22 CM-com cerdas 
macias plástico, cabo de madeira com 
comprimento mínimo de 1,10m.

UN 50,0000 10,8933 544,67

71 VASSOURA DE PELO- 30CM X 4,5CMX3,5CM, 
com cerdas de nylon, cabo de madeira com 
comprimento mínimo de 1,10m, para uso 
doméstico.

UN 50,0000 11,3500 567,50

72 AMACIANTE DE ROUPAS- Com validade de 6 
meses no mínimo, armazenados em frascos 
plásticos de 02 litros, sendo os mesmos 
opacos, resistentes e com tampa para evitar 
vazamentos. Quanto a rotulagem, esta deverá 
atender todas as informações exigidas por lei 
e apresentar notificação junto a ANVISA,

UN 100,0000 5,6600 566,00

73 PAPEL HIGIÉNICO FOLHA DUPLA 60MT PCT 
COM 04 ROLOS

PC 500,0000 4,7000 2.350,00

74 ÁLCOOL GEL -  GEL A BASE DE ÁLCOOL 
PARA HIGIENIZAÇÃO, A 70%, COM AÇÃO 
ANTISSÉPTICA, SEM ENXÁGUE;
COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETlLICO, POLÍMERO 
CARBOXILICO, NEUTRALIZANTE, UMECTANTE, 
CONSERVANTE, QUELANTE E ÁGUA 
DEIONIZADA. PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES 
A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO / 
(EMBALAG. DE 1L)

LIT 80,0000 17,0033 1.360,26

75 PANO DE COPA (40 X 66 CM), EM ALGODÃO. UN 100,0000 4,3700 437,00

76 SABONETE LÍQUIDO 200ML UN 30,0000 10,2067 306,20
77 POMADA DE ASSADURA—  40 g, produto 

dermatologicamente testado, original de 
fábrica, com data de fabricação e prazo de 
validade estampados ná embalalgem

UN 20,0000 16,4733 329,47

78 SACO DE LIXO 50L, MEDINDO 60X70CM, 
EMBALAGEM COM 100 UNIDADE

PC 120,0000 21,3333 2.560,00

79 PANO DE CHÃO ( SAC® ALVEJADO) MEDINDO 
60 X 80

UN 200,0000 6,5633 1.312,66

80 ESCOVA DE DENTE MACIA UN 100,0000 3,3125 331,25

81 REFIL PARA RODO -  64 CCÍM -  RODO 2000 UN 50,0000 4,8000 240,00

82 REFIL PARA RODO -  4<í Chj -  RODO 2000 UN 50,0000 4,5333 226,67

83 SACO DE LIXO REFORÇADO -  60 L (FD C/ 100 
UNIDADES)

FD 100,0000 45,2000 4.520,00

84 LIMPADOR DESENGORDURANTE COM 550 ML UN 250,0000 4,8125 1.203,13
Multiuso, concentrado, para limpeza pesada, 

acondicionado em frascos de 550 ml, registro 
na ANVISA, validade mlfiimá de 12 meses a 
partir da data de entrega.
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85 VASSOURA METÁLICA (Tipo rasteio) 22 dentes, 
com cabo de no mínimo 1,2 metros.

UN 10,0000 32,7600 327,60

86 ENXAGUANTE BUCAL INFANTIL 250ML UN 20,0000 17,2667 345,33
87 LIXEIRA OE PLÁSTICO COM TAMPA 

CAPACIDADE DE 100L. medidas :Diâmetro :
51 cm Altura:69cm Capacidade : 100 litros cores 
Disponivéis: Preto Materiais Utilizados : Plástico 
Polipropileno.

UN 20,0000 87,1433 1.742,87

88 GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO (PCT. 
C/ 50 UNDADES)

PC 50,0000 4,4600 223,00

89 REPELENTE SPLAY -  100 ML -  Repelente 
corporal em spray de longa duração destinado 
às crianças a partir de 6 meses. Possui 
icaridina em sua fórmula que oferece proteção 
contra os insetos voadores, inclusive o 
mosquito que transmite dengue, zika e 
chikungunya. É a base de água, sem fragrância 
e testado dermatologicamente.

UN 20,0000 16,1967 323,93

90 SABÃO EM PÔ -  TIPO OMO/TIXAN YPÉ OU 
SIMILAR, CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE Kg 300,0000 6,5933 1.977,99

ROUPA E LIMPEZA GERAL (embalagem sacos 
plásticos com 1 kg) Composição Química: 
Tensoativos aniônicos, carbonatos, 
polifosfatos, agentes alcalinizantes, enzima 
branqueador, corante, fragrância. Principio 
Ativo: Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio ou 
Acido Dodecilbenzeno Sulfflnico Linear a 90%. 
PH (1%) aproximadamente entre 10,50 a 
11,50g/l, Aparência: Pó Homogêneo Azulado, 
possuir nível de espuma controlado para 
redução de enxagues, e deixar a roupa com 
aroma agradável. Fabricante devera ter laudos 
e certificado das embalagens. Litros, 
embalagem certificada pelo IMETRO, fabricante 
devera ter laudo ou fichas técnicas de 
especificação do produto, ficha de 
informações sobre a segurança de produtos 
químicos, registros ou notificações da 
legislação vigente no Ministério da Saúde e 
ANVISA para produtos e embalagens. Data de 
fabricação, nome e registro do químico 
responsável com CRQ, razão social, endereço 
e CNPJ do fabricante deverão constar 
visivelmente na embalagem.

91 LIMPA VIDRO, LIQUIDO, INCOLOR/AZUL, 
FRASCO COM GATILHO, A EMBALAGEM 
DEVERA CONTER EXTERNAMENTEOS DADOS 
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO 
DO LOTE, VALIDADE E NDREGISTRO 
MINISTÉRIO DA SAUDE, 500 ML

UN 50,0000 4,3067 215,34

92 LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX 
NATURAL, CANO MEDIO, REVESTIMENTO 
INTERNO, REFORÇADA, SUPERFÍCIE EXTERNA 
ANTIDERRAPANTE, ABNT N8R 13393, COM CA, 
DIVERSOS TAMANHOS

PAR 80,0000 5,3333 426,66

93 Pente fino para piolho, sem cabo, dupla face UN 20,0000 5,0000 100,00
94 Barrage frasco, embalagem de 20 ml FRAS 30,0000 4,9067 147,20
95 Lenço umedecido, pote 

unidades
ou balde de 450 POTE 40,0000 18,4950 739,80

96 Mamadeira 250 ml com 
transparente

bico de silicone, corpo UN 30,0000 19,3733 581,20

97 Garrafa térmica inox, 1800 ml UN 50,0000 125,7367 6.286,84
98 APARELHO DE BARBEAR -  TIPO LÂMINA 

DESCARTÁVEL, C/ 2 LÂMINAS DE AÇO, CABO 
PLÁSTICO ANATÔMICO COM ESTRIAS DE 
BORRACHA Cl FITA LUBRIFICANTE

UN 80,0000 2,1200 169,60

99 BOTA DE BORRACHA, CONFECCIONADA EM 
PVC, CANO MÉDIO, injetado impermeável, cor 
branca, feminino, forro interno em poliéster, 
antiderrapante, de fácil limpeza e higienização, 
diversos tamanhos

PAR 50,0000 40,8800 2.044,00

100 LYSOFORM 500 ML UN 30,0000 9,6400 289,20

101 VENENO PARA CUPIM, =M PÕ (Pct. com 1 kg) PC 50,0000 42,6667 2.133,34

102 PANO PERFEX 60X33Cf 
UNIDADES

4, PCT. COM 5 PC 50,0000 5,3575 267,88

103 PALHA DE AÇO -  PACC TE C/ 14 UNIDADES PC 100,0000 10,1350 1.013,50
104 CREME DE PENTEAR P) tRA ADULTO 300ML UN 80,0000 12,9000 1.032,00
105 DESODORANTE ANTITF 

150ML (Feminino)
ANSPIRANTE AEROSOL UN 60,0000 14,7300 883,80

106 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 
AEROSOL, 150ML (Masculino)

UN 60,0000 14,7300 883,80

107 TALCO P/ PÉS CANFORADO, 100 GR UN 50,0000 11,6633 583,17

108 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO 
G, COM 22 UNIDADES

PC 150,0000 19,4333 2.915,00

109 FRALDA DESCARTÁVEL 
UNIDADES

"M", PACOTE C/ 54 PC 100,0000 36,1667 3.616,67
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110

|
FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO ‘EXG\ 
PACOTE C/ 42 UNIDADES

PC 100,0000 36,8333 3.683,33

111 FILME PVC -  ROLO 30 METROS ROLO 50,0000 6,5233 326,17

112 PILHA PALITO ALCALINA, PACOTE C/ 8 
UNIDADES

PC 20,0000 12,2800 245,60

113 REGISTRO DE BOTIJÃO DE GAS COM 
MANGUEIRA -  Aprovado pelo INMETRO (1 
regulador de gás, acompanha 80cm de 
mangueira e 2 abraçadeiras -  Indicado para 
regular a pressão de saída em botijões de até 
13 kg, uso doméstico, validade 5 anos.

UN 30,0000 28,1400 844,20

114 PAPEL TOALHA INTERFOLHA, Branco, de boa 
qualidade (FARDO Cl 5 PACOTES DE 1000)

FD 30,0000 77,7100 2.331,30

115 CHUPETAS UN 50,0000 6,8333 341,67
116 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 7 

LITROS
UN 40,0000 6.8867 275,47

117 COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL -  
PCT C/100 UNID.

PC 50,0000 8,2133 410,67

118 PRATO DESCARTÁVEL PEQUENO PARA BOLO 
-P C T  C/10UND.

PC 200,0000 2,6933 538,66

119 Borracha para panela de pressão, borracha de 
vedação para panela de pressão de 
capacidade de 4,5 litros

UN 40,0000 4,1100 164,40

120 COADOR DE PANO PI CAFÉ (GRANDE) UN 80,0000 5,2000 416,00
121 PALITO PI ALGODÁO DOCE Cl 100 UNID. PC 50,0000 5,9867 299,33
122 REFRIGERANTE DE 2 LITROS, FUNADA OU 

SIMILIAR (FD Cl 06)
FD 340,0000 25,7800 8.765,20

123 CESTO DE LIXO PLÁSTICO COM TAMPA E 
PEDAL 50

UN 30,0000 72,3333 2.170,00

124 COLHER DESCARTÁVEL P/ REFEIÇÃO, PCT C/ 
SO UNIDADES PC 50,0000 4,9133 245,67

125 PRATO DESCARTÁVEL 18CM, BRANCO, PCT C/ 
10 UNID.

PC 300,0000 3,6833 1.104,99

126 FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAM P C/ 26 
UNID

PC 150,0000 20,6833 3.102,50

127 FILTRO PARA CAFÉ N.D103 -  CAIXA COM 30 
FILTROS

CAIX 100,0000 4,6500 465,00

128 BRILHA ALUMÍNIO -  500 ML FRAS 200,0000 6,0233 1.204,66
129 FRALDA DESCARTÁVEL (RN) PC 40,0000 19,9767 799,07

130 CAPA PI CHUVA -  CORES: AMARELA. AZUL, 
FUME E TRANSPARENTE:
TAMANHOS: G e GG; ESPECIFICAÇÕES: CAPA 
DE SEGURANÇA COM CAPUZ, 
CONFECCIONADA EM TELA DE POLIÉSTER 
REVESTIDA DE PVC EM UMA DAS FACES, 
FECHAMENTO FRONTAL POR MEIO DE 
QUATRO BOTOES PLÁSTICOS DE PRESSÃO, E 
COSTURAS POR MEIO DE SOLDA 
ELETRÔNICA.

UN 50,0000 20,8667 1.043,34

131 GARFO DESCARTÁVEL PI BOLO -  (PCT. C/ 
50 UNID)

PC 100,0000 3,9333 393,33

132 PAPEL ALUMÍNIO -  DIMENSÃO: 7.5CM; 
COMPRIMENTO: 30 M.

ROLO 40,0000 6,5400 261,60

133 BARRA DE GELO 5KG UN 100,0000 10,7233 1.072,33

134 LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL DE 180 UN 20,0000 36,9667 739,33

135 LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL DE 50 ml UN 20,0000 35,3000 706,00

136 SAQUINHO PLÁSTICO PI HOT 
DOG-CARACTERlSTICAS: PRODUZIDO EM 
POLIETILENO E PIGMENTOS ATÕXICOS, 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 50 UNID, 
DIMENSÕES: 20 CM DE LARGURA E 12 CM DE 
COMPRIMENTO.

PC 400,0000 22,2733 8.909,32

137 SAQUINHOS DE PAPEL PI PIPOCA: PAPEL 
LISO, CONTEÚDO 50 UNID, DIMENSÕES 
CADA: 13CM DE ALTURA E 7,5 E 13 CM DE 
LARGURA.

PC 150,0000 3,0400 456,00

138 VASSOURA TIPO ANCINHO EM PLÁSTICO- C/ 
CABO, PRÓPRIA P/ RECOLHER GRAMA E 
FOLHAS, POIS POSSUI ÂNGULO MAIOR DE 
ATUAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES: PONTA PVC, 
CABO 110CM.

UN 20,0000 14,8167 296,33

139 BATATA PALHA -  PACÒTE 400 GR -  com cor e 
teor residual de óleo, sèbon crocância

PC 100,0000 8,8900 889,00

140 ABOBRINHA VERDE, dá tamanho médio, 
uniforme, tenra, cor uniforme e com brilho,

KILO 200,0000 4,4850 897.00

turgescentes, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas, sem ferimento ou defeitos, livres 
de terra ou corpos estrènhos aderentes à 
superfície externa.
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141 MAMÃO, TIPO FORMOSA, COM 80 A 90 % DE 
MATURAÇÃO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO, 
COM APROXIMADAMENTE 800 G, NO GRAU 
MÃXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO,
AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM 
FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM 
BRILHO.

142 OVOS BRANCOS, DE GALINHA, TIPO A 
(GRANDE), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 
DE PAPELÃO OU ORIGINAL DO FABRICANTE. 
CASCA POUCO POROSA, BEM LIMPA E SEM 
RACHADURA. PRAZO MlNIMO DE VALIDADE 
DE 15 DIAS.

143 TOMATE, TIPO SALADA, tamanho médio a 
grande, de primeira, com aproximadamente 60 
% de maturação sem ferimentos ou defeitos, 
tenros, sem manchas, com coloração uniforme 
e brilho.

144 REQUEIJÃO CREMOSO DE BOA QUALIDADE 
(250g)

145 SARDINHA EM CONSERVA NO ÔLEO, -  LT. C/ 
130 GR.

146 CARNE MOÍDA DE 2C DESOSSADA, 
RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 20% DE 
GORDURA NO SEU TOTAL, LIVRE DE APARAS, 
ASPECTO FIRME, NA COR VERMELHO VIVO, 
SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS 
ESVERDEADAS, ACONDICIONADAS EM 
EMBALAGENS COM 03 KG.

147 BANANA MAÇA- Em pencas de primeira 
qualidade, com 60% a 70% de maturação 
climatizada, de aroma e sabor da espécie, 
tamanhos e coloração uniformes, bem 
desenvolvida, turgescente, intacta, firme, livre 
de terra ou corpos aderentes à superfície 
externa de acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Não deve apresentar quaisquer lesões 
de origem física, mecânica ou biológica.

148 BANANA NANICA-Em pencas de primeira 
qualidade, com 60% a 70% de maturação 
climatizada, de aroma e sabor da espécie, 
tamanhos e coloração uniformes, bem 
desenvolvida, turgescente. intacta, firme, livre 
de terra ou corpos aderentes à superfície 
externa de acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Não deve apresentar quaisquer lesões 
de origem física, mecânica ou biológica.

149 SALSICHA (PCT. C /3 KG) -  salsicha tp rot 
dog congelada. O produto não deverá 
apresentar superfície úmida, pegajosa, partes 
flácidas ou consistência anormal com indícios 
de fermentação. Embalagem transparente 
devidamente acondicionada em pacotes de 
aproximadamente 3 kg. com identificação do 
SIF, data de fabricação e validade do produto. 
Emgalagem com lacre original do fabricante.

150 FARINHA DE MANDIOCA fina, branca, crua, 
embalada em pacotes plásticos transparentes, 
limpos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos. A embalagem 
deverá conter os dados de Identificação, 
procedência, informações nutricionais, número 
do lote, quantidade do produto e validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data da 
entrega, de acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA, PACOTE DE 1 KG,

151 IOGURTE COM POLPA DE FRUTA, 
PASTEURIZADO, ADOÇADO ARTIFICIALMENTE, 
ISENTO DE AÇÚCAR, COM FIBRAS, ZERO %
DE GORDURA, SABORES VARIADOS, COM 
CONSISTÊNCIA CREMOSA, BANDEJA DE 540 
G, COM 6 COPOS CONTENDO 90G. 
ACONDICIONADO EM POTE DE POLIESTIRENO 
PRÉ-FORMATADO, RESISTENTE, COM TAMPA 
DE ALUMÍNIO IMPRISSA, 1ÇQUALIDADE. O 
PRODUTO DEVERA CONTER EXTERNAMENTE 
DADOS DE INDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, 
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO 
REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF.

152 ERVILHA EM CONSERVã, enlatadas, não 
amassadas ou enferrujíida e perfuradas. A 
embalgem deverá ser lifnpa. isenta de matéria 
terrosa, fungos ou parasitas, fragmentos 
estranhos, não violada e resistente, de modo a 
garantir a integridade cto produto. Deverá 
conter externamente 05 dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, numero 
de lote, quantidade do proquto e validade 
minima de 06 (seis) me ses a partir da data de 
entrega. Lata de 02 kg

Kg 300,0000

DZ

Kg

340,0000

1. 100,0000

4,2525 1.275,75

5,3200 1.808,80

3,7450 4.119,50

COPO 50,0000 5,6467 282,33

LATA 150,0000 4,8667 730,01

Kg 700,0000 16,6675 11,667,25

KILO 80,0000 3,4300 274,40

KILO 1.000,0000 2,3867 2.386,70

PC 250,0000 18,3825 4.595,63

KILO 400,0000 7,1000 2.840,00

UN 150,0000 5,6000 840,00

LATA 30,0000 19,3333 580,00
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153 ALFACE -  crespa, em pé, de ICqualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, bem 
desenvolvida, tenra, livra de folhas externas

UN 140,0000 3,0550 427,70

danificadas, sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, sem defeitos graves, 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
com manchas, rachaduras, injurias por pragas 
ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

154 COUVE- folha, em maço, de ICqualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, bem 
desenvolvida, tenra, livre de folhas danificadas, 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injurias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

155 FÍGADO BOVINO, RESFRIADO -  OBTIDO 
ATRAVÉS DE ANIMAIS SADIOS, NAO PODEM 
TER MANCHAS DE QUALQUER ESPECIE, NEM 
PARASITAS, NEM LARVAS. DEVEM 
APRESENTAR ODOR, COR E SABOR 
CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM EM SACO 
PLÁSTICO DE POLIETILENO. OU OUTRO TIPO 
DE PLÁSTICO, ATÕXICO, INTACTO, COM 
RÓTULO OU ITIQUETA QUE IDENTIFIQUE: 
CATEGORIA DO PRODUTO, PRAZO DE 
VALIDADE, CARIMBO DO SIF (SERVIÇO DE 
INSPEÇÃO ESTADUAL) OU SIM (SERVIÇO DE 
INSPEÇÃO MUNICIPAL).

156 ABÓBORA- Cabotiã, de ICqualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, 
livre de sujidade, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizantes. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, madura, sem defeitos graves 
como podridão, amassado murcho, 
deformado, descolorado , queimado de sol, 
com manchas, rachaduras, injurias por pragas 
ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparente, atóxico e intacto.

157 BACON-carne suína,água,sal, açúcar, 
maltodextrina, estabilizantes pirofosfato 
tetrassódido (INS 450 iii) e tripolifosfato de 
sódio (INS 45 li), espessante carragena (INS 
470), antioxidante eritorbato de sódio (INS 
316), especiarias naturais ( alho, cebola e 
pimenta), conservantes nitrito de sódio 
(INS250) e nitritato de sódio (INS 251), 
realçador de sabor de glutamato monossódico 
(INS 621) e corante natural páprica (INS 251).

158 MAÇA VERMELHA-TIPO NACIONAL FUGI, 
FRUTOS. DE TAMANHO MÉDIO-TP 80/150, 
GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, 
AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM 
FERIMENTOS, FIRMES, TENRA E COM BRILHO.

159 MACARRÃO PARAFUSO COM 
OVOS-EMBALAGEM ORIGINAL 500G 1C 
QUALIDADE

160 CEBOLA -  de ICqualidade in natura, tamanho 
e coloração
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para
consumo, sem defeitos graves como podridão, 
amassado,
murcho, deformado, descolorado, queimado de 
sol, com
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças.
Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e 
intacto.

161 CENOURA -  de ICqualidade, in natura, 
tamanho e coloração
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para
consumo, sem defeitos graves como podridão, 
amassado,
murcho, deformado, descolorado, queimado de 
sol, com
manchas, rachaduras, fijúrias por pragas ou 
doenças.
Embalada em sacos da poliletileno, 
transparentes, atóxico e 
intacto.

MAÇO 200,0000 3,1167 623,34

KILO 250,0000 8,7467 2.186,68

Kg 400,0000 3,1775 1.271,00

Kg 60,0000 23,7633 1.425,80

Kg 1.000,0000

PC 1.000,0000

Kg 700,0000

6,6800 6.680,00

3,4833 3.483,30

4,3250 3.027,50

Kg 750,0000 4,1550 3.116,25

8/21



Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

Itens Discriminação dos prod o+-<

■ ........................ ... —
Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

162

163

164

165

166

167

168

PÂO -  de sal, francês. Produto obtido pelo
amassamento e
cozimento de massa preparada
obrigatoriamente com farinha
de trigo, sal e ãgua, que se caracteriza por
apresentar casca
crocante, de cor uniforme castanho-dourada e 
miolo de cor
branco-creme de textura e granulação fina não 
uniforme.
Embalado em saco de polietileno de baixa 
densidade, atóxico 
e de primeiro uso.
REPOLHO -  verde, de ICqualidade, in natura, 
tamanho
e coloração uniforme, tenro, livre de folhas 
danificadas.
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá
estar em perfeito estado para consumo, sem 
defeitos graves
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, 
queimado de sol, com manchas, rachaduras, 
injúrias por
pragas ou doenças. Embalado em sacos de 
polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
ABACAXI HAVAI, DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN 
NATURA, TAMANHO E COLORAÇÃO 
UNIFORME, POLPA FIRME, LIVRE DE 
SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO 
DE FERTILIZANTE. DEVERA ESTAR EM 
PERFEITO ESTADO PARA CONSUMO.
MADURO, SEM DEFEITOS GRAVES COMO, 
PODRIDÃO, AMASSADO, MURCHO, 
DEFORMADO, DESCOLORADO, QUEIMADO DE 
SOL, COM MANCHAS, RACHADURAS INJURIAS 
POR PRAGAS OU DOENÇAS. EMBALADOS EM 
SACO DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, 
ATOXICO E INTACTO.
BATATA INGLESA— DE PRIMEIRA QUALIDADE, 
IN NATURA, TAMANHO E COLORAÇÃO 
UNIFORME, POLPA FIRME, LIVRE DE 
SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO 
DE FERTILIZANTE. DEVERA ESTAR EM 
PERFEITO ESTADO PARA CONSUMO,
MADURO, SEM DEFEITOS GRAVES COMO, 
PODRIDÃO. AMASSADO, MURCHO, 
DEFORMADO, DESCOLORADO, QUEIMADO DE 
SOL, COM MANCHAS, RACHADURAS INJURIAS 
POR PRAGAS OU DOENÇAS. EMBALADOS EM 
SACO DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, 
ATOXICO E INTACTO.
POLPA DE ACEROLA, Produto obtido a partir de 
frutas maduras e sadias, por meio de processo 
tecnológico adequado. Produto congelado, não 
fermentado, não adoçado e sem conservantes. 
Ausente de substâncias estranhas. Rotulagem 
contendo, no mínimo, registro do produto no 
MAPA, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ/DAP do fabricante, a data de fabricação 
e o prazo de validade. Embalagem em 
polipropileno de baixa densidade atóxico com 
peso liquido 100 gr.
POLPA DE GOIABA . Produto obtido a partir de 
frutas maduras e sadias, por meio de processo 
tecnológico adequado.Produto congelado, não 
fermentado, não adoçado e sem conservantes. 
Ausente de substâncias estranhas. Rotulagem 
contendo, no mínimo, registro do produto no 
MAPA, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ/DAP do fabricante, a data de fabricação 
e o prazo de validade. Embalagem em 
polipropileno de baixa densidade atóxico com 
peso liquido de 100 g.
POLPA DE MARACUJÁ^ Produto obtido a partir 
de frutas maduras e sadias, por meio de 
processo tecnológico adequado. Produto 
congelado, não fermentado, não adoçado e 
sem conservantes. Aus snte de substâncias 
estranhas. Rotulagem contendo, no mínimo, 
registro do produto no MAPA, o nome do 
fabricante e o do prodi to. ç CNPJ/DAP do 
fabricante, a data de fí bricação e o prazo de 
validade. Embalagem em pblipropileno de baixa 
densidade atóxico cord pedo liquido de 100 g.

Kg 6.000,0000 9,1033 54.619,80

Kg 450,0000 2,6950 1.212,75

UN 90,0000 4,9933 449,40

KILO 1.400,0000 3,9150 5.481,00

UN 50,0000 1,8867 94,34

UN 50,0000 1,9000 95,00

UN 50,0000 2,7033 135,17



Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

Itens Discriminação dos prod utos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

169

n
AMEIXA-nacional , de IÇqualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, 
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, madura, sem defeitos graves

KILO 50,0000 11,8500 592,50

como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
com manchas, rachaduras, injúrias por pragas 
ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

170 BERINGELA , de ICqualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, 
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, madura, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
com manchas, rachaduras, Injúrias por pragas 
ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto

171 BROCOLIS em maço, de ICqualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, bem 
desenvolvido, tenro, livre de folhas externas 
danificadas, sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho.

172 CARNE BOVINA CHARQUEADA DE 2C, SEM 
OSSO, PICADA EM PEDAÇOS PEQUENOS, 
OBTIDA ATRAVÉS DO ABATE DE ANIMAIS 
SADIOS, NÂO PODEM TER MANCHAS DE 
QUALQUER ESPÉCIE, NEM DARASITAS, NEM 
LARVAS, DEVE APRESENTAR ODOR, COR E 
SABOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM EM 
SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO, OU OUTRO 
TIPO DE PLÁSTICO, ATOXICO, INTACTO, COM 
ROTULO OU ETIQUETA QUE IDENTIFIQUE: 
CATEGORIA DO PRODUTO, PRAZO DE 
VALIDADE, CARIMBO DO SIF (SERVIÇO DE 
INSPEÇÃO FEDERAL), SIE (SERVIÇO DE 
INSPEÇÃO ESTADUAL). OU SIM ( SERVIÇO DE 
INSPEÇÃO MUNICIPAL), com ao menos 70% 
do prazo de validade à vencer na data da 
entrega.

173 CHEIRO VERDE MAÇO de 1 Cqualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto,

174 COSTELA BOVINA DE BOA QUALIDADE , 
resfriada, com osso, obtida através do abate 
de animais sadios, não podem ter manchas de 
qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas. 
Deve apresentar odor e sabor característico, 
cor vermelha brilhante ou púrpura. O percentual 
aceitável de sebo ou gordura é de 10%. 
Embalagem em saco plástico de polietileno, ou 
outro tipo de plástico, atóxico, intacto, com 
rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do 
produto, prazo de validade, carimbo do SIF 
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de 
Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal,

175 COUVE-FLOR de ICqualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, firme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado ara 
consumo, sem defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, com manchas, rachaduras, 
injúrias por pragas ou doenças, embalada em 
sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto.

176 IOGURTE SABORES VARIADOS em quantidades 
iguais, produto obtido a partir do leite de vaca 
através da adição de microrganismos 
benéficos à saúde que realizam a fermentação 
láctica sobre o leite. Produto pasteurizado, 
adoçado e com sabor. Rotulagem contendo, 
no mínimo, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricar ão e a data ou prazo de 
validade e o registro n« Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. 
Embalagem de polietileno Original de fábrica 
com peso liquido de 1 Lt.

KILO 50,0000 4,7933 239,67

UN

KILO

60,0000

500,0000

5,3475

23,0967

320,85

11.548,35

MAÇO 50,0000 3,0100 150,50

KILO 500,0000 14,2325 7.116,25

UN 60,0000 6,0900 365,40

UN 1.000,0000 6,4000 6.400,00
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177 LINGUIÇA BOVINA SADIA OL) SIMILAR 
LINGUIÇA, resfriada, cru e curada obtida 
exclusivamente de carne bovina, adicionada de 
gordura bovina e ingredientes. Deve apresentar 
odor, cor e sabor característico. Embalagem 
em saco plástico de polietileno, ou outro tipo 
de plástico, atòxico, intacto, com rótulo ou 
etiqueta que identifique: categoria do produto, 
prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção 
Municipal),

178 LINGUIÇA CALABRESA- SADIA OU SIMILAR , 
CARNE SUlNA, CARNE MECANICAMENTE 
SEPARADA DE AVE, GORDURA SUÍNA, ÁGUA , 
PROTEÍNA VEGETAL DE SOJA, SAL,
AÇÚCARES, ESPECIARIAS NATURAIS 
(PIMENTA VERMELHA, ALHO, CEBOLA, 
PIMENTA), embalagem original do fabricante e 
com ao menos 70% do prazo de validade à 
vencer na data da entrega.

179 MANDIOCA DESCASCADA tipo branca/amarela, 
descascada, em saco a vácuo, de 1C 
qualidade, in natura. tamanho e coloração 
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, com manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

180 MARGARINA VEGETAL DORIANA OU SIMILAR 
COM SAL, 80% de lipídeo, aspecto, cheiro, 
sabor e cor peculiares. Deverão estar isentos 
de ranço e de outras características 
indesejáveis. Poendo conter vitaminas e outras 
substancias permitidas. A embalagem deverá 
estar limpa, isenta de matéria terrosa, fungos 
ou parasitas, livre de fragmentos estranhos, 
resistentes e não violadoa de modo a garantir a 
integridade do produto. Deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informções ntricionais, número de 
lote, quantidade do produto e validade mínima 
de 06 (seis) meses a partir da data da entrega. 
Com registro no Ministério da Agricultura 
SIF/DIPOA. Embalagem de 500g, embalagem 
original do fabricante e com ao menos 70% do 
prazo de validade à vencer na data da entrega.

181 MELANCIA KG peso entre 6 a 10 kg, de 1C 
qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, madura, sem defeitos 
graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
com manchas, rachaduras, injúrias por pragas 
ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

182 MUSSARELA FATIADA- SADIA OU SIMILAR, 1C 
qualidade

183 MELÃO AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE,
IN NATURA, TAMANHO E COLORAÇÁO 
UNIFORME, POLPA FIRME, LIVRE DE 
SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO 
DE FERTILIZANTE. DEVERA ESTAR EM 
PERFEITO ESTADO PARA CONSUMO,
MADURO, SEM DEFEITOS GRAVES COMO, 
PODRIDÃO, AMASSADO. MURCHO, 
DEFORMADO, DESCOLORADO, QUEIMADO DE 
SOL, COM MANCHAS, RACHADURAS INJURIAS 
POR PRAGAS OU DOENÇAS. EMBALADOS EM 
SACO DE POLIETILENO. TRANSPARENTE, 
ATOXICO E INTACTO.

184 PAO DE FORMA Produto obtido pela cocção, 
em condições técnicas adequadas, de massa 
preparada com farinha de trigo, fermento 
biológico, sal e água, podando conter outras 
substâncias alimentícia s, desde que aprovadas 
e mencionadas. O pão deverá ser fabricado 
com matérias primas de primeira qualidade, 
isentas de matéria terrosa, parasitos e em 
perfeito estado de confcervaçâo, com casca, 
fatiado, cortado horizontalmente. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e 
o do produto, o CNPJ do fabricante, o número 
do lote, a data de fabricação e a data ou prazo 
de validade. Embalagem de polietileno, 
transparente e atóxica com peso liquido de 500 
g

KILO 500,0000 18,5950 9.297,50

KILO 100,0000 18,3867 1.838,67

KILO 300,0000 6,0050 1.801,50

UN 700,0000 6,0633 4.244,31

KILO 300,0000 2,0100 603,00

KILO

KILO

200,0000

80,0000

28,6500

4,9675

5.730,00

397,40

PC 120,0000 6,4975 779,70
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185 PÂO TIPO HOT DOG -produto fresco (do dia).
obtido por processamento tecnológico 
adequado, de massa preparada com farinha de 
trigo, âgua, sal, fermento biológico e gordura.
A embalagem deverá estar limpa, isenta de 
matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de 
umidade e fragmentos estranhos, não violada e 
resistente, de modo a garantir a integridade do 
produto. Deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto e validade mínima de 24 horas após a 
data da entrega. Embalagens com 10 a 20 
unidade de 50g cada.

186 PERA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE 
de ICqualidade, in natura, tamanho e 
coloração uniforme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá 
estar em perfeito estado para consumo, 
madura, sem defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, com manchas, rachaduras, 
injúrias por pragas ou doenças. Embalada em 
sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto.

187 PIMENTÃO VERDE de ICqualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, 
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, sem feitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalado em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

188 PRESUNTO- SADIA OU SIMILAR, cozido, sem 
capa de gordura, em peça, embalado a vácuo 
em saco plástico transparente e atóxico, limpo, 
não violado e resistente, com rótulo ou etiqueta 
que identifique: categoria do produto, prazo de 
validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção 
Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou 
SIM (Serviço de Inspeção Municipal)

189 TILARIA EM FILÉ Congelado, sem pele, sem 
espinha, obtido através do abate de animais 
sadios, não podem ter manchas de qualquer 
espécie, nem parasitas, nem larvas. Deve 
apresentar odor, cor e sabor característico. 
Embalagem em saco plástico de polietileno, ou 
outro tipo de plástico, atóxico, intacto, com 
rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do 
produto, prazo de validade, carimbo do SIF 
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de 
Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal).

190 UVA ITALIA OU RUBI de ICqualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, residuo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, madura, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
com manchas, rachaduras, injúrias por pragas 
ou doenças. Embalada em recipiente que 
garanta a sua conservação,

191 LINGUIÇA DE FRANGO. Embalagem em saco
plástico de polietileno, ou outro tipo de 
plástico, atóxico, intacto, cpm rótulo ou 
etiqueta que identifique: categoria do produto, 
prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção 
Municipal).

192 QUEIJO PARMESÃO RALADO 50G

193 CARNE DE 2CINTEIRA, dessossada, resfriada,
com no máximo 20% de gordura no seu total, 
livre de aparas, aspectp firitie, na cor vermelho 
vivo, sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas, acondicionadas em embalagens 
de 1 a 15 KG (conforme solicitado pelo 
Município): com ao menos 70% do prazo de 
validade a vencer na data da entrega

194 FRANGO (COXA E SOBRECOXA) -  temperatura 
4 a 6 d ,  carne com aspecto próprio, não 
amolecido e nem pegajoso, cor, cheiro e sabor 
próprio, sem manchas esverdeadas, livres de 
parasitas e sujicidades. Embalagem c/ 
identificação do SIF, data de fabricação e 
validade do produto, lacre original do 
fabricante, com ao menos 70% do prazo de 
validade a vencer na data da entrega

UN 3.000,0000 0,7100 2.130,00

KILO 80,0000 12,6000 1.008,00

KILO 50,0000 6,9225 346,13

KILO 150,0000 21,7267 3.259,01

KILO 200,0000 35,8367 7.167,34

KILO 70,0000 16,7300 1.171,10

KILO 200,0000 14,4933 2.898,66

UN 30,0000 4,1400 124,20

KILO 700,0000 17,2967 12.107,69

KILO 1.400,0000 7,7700 10.878,00
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195 COLORlFICO À BASE DE UFjUCUM -  
Acondicionado em embalagem polipropileno

PC 50,0000 5,6067 280,33

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

transparente ou de papel, com informações do 
fabricante, com no mínimo 500G, aspecto fino, 
isento de matéria terrosa, fungos ou parasitas 
TEMPERO DE ALHO E SAL, ACONDICIONADO 
EM EMBALAGEM, ORIGINAL DE FÁBRICA COM 
1 KG, LIVRES DE FRAGMENTOS E CORPOS 
ESTRANHOS, COM ESPECIFICAÇÃO DOS 
INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO 
FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO 
ESTAMPADO NA EMBALAGEM, E COM AO 
MENOS 70% DO PRAZO DE VALIDADE A 
VENCER NA DATA DA ENTREGA 
CARNE BOVINA DE 1C EM BIFE -  resfriada, 
com no máximo 20% de gordura no seu total, 
livre de aparas, aspecto firme, na cor vermelho 
vivo, sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas, acondicionadas em embalagens 
de 1 a 15 KG (conforme solicitado pelo 
município), com ao menos 70% do prazo de 
validade à vencer na data da entrega 
FRANGO (PEITO) -  Temperatura 4 a 61 C, 
carne c / aspecto próprio, não amolecido e nem 
pegajoso, cor, cheiro e sabor próprio, sem 
manchas esverdeadas, livres de parasitas e 
sujicidades. Embalagem c l Identificação do 
SIF, data de fabricação e validade do produto, 
lacre original do fabricante, com ao menos 70% 
prazo de validade à vencer na data da entrega 
QUEIJO FRESCO Produto elaborado com leite 
de vaca, com aspecto de massa semi-dura, 
cor branco creme homogênea, cheiro próprio, 
sabor suave, levemente salgado. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e 
o do produto, o CNPJ do fabricante, o número 
do lote, a data ou prazo de validade, 
Embalagem 01 KG 
AZEITONA COM CAROÇO 400G -  
Acondicionada em salmoura (água e sal), 
conservadores benzoato de sódio e sorbato de 
potássio e antioxidantes ácido cítrico e ácido 
isoascórbico
BALAS DIVERSAS (PCT- 50 UNID.) 600G -  
Tipo goma, jujuba, pacote gramas contendo a 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade 
ERVA DOCE -  Embalado, sem estar perfurada 
ou violada, devendo estar lifnpa, isenta de 
matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de 
umidade, fragmentos estranhos e ser resistente 
de modo a garantir a integridade do produto, 
prazo de validade, PACOTE DE 40GR 
AMIDO DE MILHO, embalagem caixa de 
papelão ou de polipropilena, pesando 1 kilo, 
isento de matéria terrosa, fungo ou parasitas, 
livre de umidade e de fragmentos, com 
validade estampada na embalagem individual, 
contendo informações do fabricante e 
composição do produto, registro MA.
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, de primeira 
qualidade, acondicionado em embalagem de 
transparente ou papel original de fábrica com 1 
kg, aspecto fino isenta de matéria terrosa, 
fungos ou parasitas e livre de umidade, registro 
no MA/SIF, informações do fabricante, 
especificação do produto e data vencimento 
estampado na embalagem.
MILHO PARA CANJICA, SEM PELE, AMARELO 
OU BRANCO, DE 1DQUALIDADE, 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 
POLIPROPILENO TRANSPARENTE ORIGINAL 
DE FÁBRICA COM 500 G, REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SAÚDE,
ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, 
FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E 
FRAGMENTOS OU CORPOS ESTRANHOS, COM 
INFORMAÇÕES DE FABRICANTE E DATA DE 
VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. 
MILHO PI PIPOCA, amarelo, de primeira 
qualidade, acondicionado em embalagem de 
polipropileno transparente original de fábrica c/ 
500g, grãos com aspecto brilhoso, isento de 
matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, 
livre de umidade e fragmentos ou corpos 
estranhos, com informações do fabricante e
data de vencimento es 
com prazo mínimo de 
da entrega.
CHOCOLATE GRANULÁDOÍ050G)

ampada na embalagem 
80 dias a contar da data

UN 140.0000 11,1667 1.563,34

KILO 800,0000 21.2525 17.002,00

KILO 600,0000 8,4333 5.059,98

UN 50,0000 30,3033 1.515,17

UN 200,0000 11,5400 2.308,00

PC 80,0000

PC 50,0000

UN 100,0000

KILO 1.600,0000

8,9867

5,9833

4,9567

718,94

299,17

495,67

3.2925 5.268,00

UN 180,0000 2,8633 515,39

PC 350,0000 2,6033 911,16

PC 80,0000 4,9133 393,06
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208 ARROZ AGULHINHA-Polido, tipo 1, longo fino, 
em saco plástico transparentes, atóxicos, 
limpos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos lacrados, com um 
peso mínimo de 80% de grãos inteiros e com 
Registro no Ministério da Agficultura. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto e validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da datá de entrega, de 
acordo com a Instrução Normativa n06 de 16 
de fevereiro de 2009- do MÁPA. Pacote com 
05 Kg.

209 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-, embalado em 
sacos plásticos, transparentes, isentos de 
sujidades, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, 
isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou 
parasitas, livre de umidade, fragmentos ou 
corpos estranhos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos lacrados e com 
registro no MA. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número 
de lote, quantidade do produto e validade 
minima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega, de acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Pacote de 01 Kg.

210 MACARRAO TIPO ESPAGUETE-, massa 
alimentícia tipo seca, vitaminada, isenta de 
sujidades, fungos ou parasitas, livre de 
umidade ou fragmentos estranhos. 
Pasteurizado, com ovos e registro no MA. A 
embalagem deverá ser de saco plástico, 
transparente, limpo, isento de matéria terrosa, 
fungos, ou parasitas e livre de umidade e 
fragmentos estranhos, não violada, resistente e 
que garanta a integridade do produto. Deverá 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número 
de iote, quantidade do produto e validade 
minima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega, de acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Pacote de 1 kg.

211 FARINHA PARA QUIBE-grãos limpos, aspecto 
granuloso, fino e processado. A embalagem 
deverá ser de saco plástico, transparente, 
limpo, isento de matéria terrosa, fungos ou 
parasitas, livre de umidade e fragmentos 
estranhos, não violada, resistente, que garanta 
a integridade do produto e acondicionados em 
fardos lacrados. Deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto e vandade minima de 06 
(seis) meses a partir da data de entrega, de 
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 
Pacote 500g.

212 FUBA-com grãos limpos e finos. A embalagem 
deverá ser de saco plásticoi transparente, 
limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou 
parasitas, livre de umidade e fragmentos 
estranhos, não violada, resistente, que garanta 
a integridade do produto e acondicionados em 
fardos lacrados. Externamente a embalagem 
deverá conter os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número 
de lote, quantidade do produto e validade 
minima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega, de acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Pacote de 01 Kg.

213 AVEIA EM FLOCOS-embalada em papel 
impermeável, devendo estar limpo, isento de 
matéria terrosa, fungos, parasitas, livre de 
umidade ou fragmentos estranhos, não violado, 
resistente e que garanta a integridade do 
produto. O produto deverá estar acondicionado 
em sacos plásticos dentro de caixa de papelão, 
contendo externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais (composição nutricional minima -  
15g de proteina; 7,5g de lipídeo; 55g de 
carboidrato e valor calórico de 347,5Kcal), 
número de lote, quantidade do produto e 
validade minima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega, de acordo com a Resolução 
CNNPA nDI 2, de 1978. Embalagem de 200g.

PC 900,0000 16,2800 14.652,00

PC 1.200,0000 7,7167 9.260,04

KILO 1.000,0000 4,2533 4.253,30

PC 70,0000 4,6633 326,43

KILO 250,0000 3,4967 874,18

UN 40,0000 4,2167 168,67

*
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214

215

216

217

218

219

220

CREME DE LEITE-produto de origem animal, 
embalado em tetra pack. A embalagem deverá 
ser limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou 
parasitas, livre de umidade e fragmentos 
estranhos, não violada e resistente de modo a 
garantir a integridade do produto. Deverá 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número 
de lote, quantidade do produto e validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega. O produto deverá atender as 
exigências do Ministério da Agricultura e 
DIPOA, conforme portaria 369 de 04/09/1997 e 
do Regulamento da Inspeção Sanitária e 
Industrial de Produtos de Origem Animal. 
Embalagem de 200g.
MILHO EM CONSERVA- enlatadas, não 
amassadas, enferrujadas ou perfuradas. A 
embalagem deverá estar limpa, isenta de 
matéria terrosa, fungos ou parasitas, 
fragmentos estranhos, não violada e resistente 
de modo a garantir a integridade do produto. 
Deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto, validade mlnirrja de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega e ser registrada no 
MS, de acordo com a NTA 31 (Decreto 
12.486/78), Lata de 02kg.
ÓLEO DE SOJA-900MLj-de primeira qualidade, 
100% natural, comestível, cqm extrato refinado. 
A embalagem deverá estar limpa, isenta de 
matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de 
fragmentos estranhos, rtão violada e resistente 
de modo a garantir a integridade do produto. 
Deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote. quantidade do 
produto e validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da data de entrega. Embalagem de 
900mL.
ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LlQUIDO-a 
base de aspartame, não apresentando na 
composição xintol, sorbitol ou frutose. A 
embalagem deverá ser de frascos de polietileno 
atóxico e estar limpa, isenta de matéria terrosa, 
fungos ou parasitas, livre de umidade, 
fragmentos estranhos, não violada e resistente 
de modo a garantir a integridade do produto. 
Deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto e validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da data de entrega, de acordo com a 
Resolução nD60 de 2002. Embalagem de 85g. 
SAL-lodado, constituído de cristais de 
granulação uniforme e isento de impurezas e 
umidade. A embalagem deverá ser de saco 
plástico, transparente, integro, atôxico, vedado 
hermeticamente, limpo, isenta de matéria 
terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade e 
fragmentos estranhos, não violados e 
resistentes de modo a garantir a integridade do 
produto. Deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto e validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da data de entrega, de acordo com a 
Resolução nD130, de 26 de maio de 2003. 
Embalagem de 01 Kg.
BISCOITO SALGADO- tipo eream cracker, água 
e sal, contendo cloreto de sódio em quantidade 
que acentue o sabor salgado, além das 
substâncias normais do produto. Embalagem 
individualizada em papel celofane. A validade 
deverá estar em local visível, com prazo de 6 
meses a partir da data de entrega. Serão 
rejeitados os biscoitos pom características

UN 250,0000 3,4725 868,13

, Pacote com 400g.
I ROSQUINHA- Sabor 
! farinha de trigo, leite 
getal hidrogenada,

organolépticas anormais 
BISCOITO DOCE- TIPC 
leite ou coco. a base de 
integral, sal, gordura vq 
enriquecido com vitamijias. Embalagem 
individualizada em papel celofane. A validade 
deverá estar em local visível, com prazo de 6 
meses a partir da data de entrega. Serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e 
de características organolépticas anormais. 
Pacote com 400g.

LATA 150,0000 18,0067 2.701,01

UN 1.400,0000 4,1350 5.789,00

UN 20,0000 3,5100 70,20

KILO 180,0000 1,8225 328,05

PC 1.000,0000 4,5500 4.550,00

PC 1.000,0000 4,5633 4.563,30
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221 FERMENTO QUlMICO EM PÕ-Fermento 
biológico, seco, instantâneo composto de 
pirofosfato ácido de só^io, bicarbonato de 
sódio, fosfato de mono-cálèio, hermeticamente 
fechado. Com dados da identificação do 
produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, informações nutricionais, número 
de lote e quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade minima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega, de acordo com a 
Resolução -  CNNPA nD38, de 1977. 
Embalagem de 100g.

222 CANELA EM PÔ-proveniente de cascas sãs, 
limpas e secas, em forma de pó fino, 
acondicionado em saco de polietileno, Integro, 
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 e apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante, de 
acordo com a RDC n 1276/2005. Embalagem 
com 30g.

223 ACELGA- fresca, de primeira qualidade, de 
tamanhos e coloração uniformes, sem defeitos, 
turgescentes, intactas, livres de residuos de 
fertilizantes, sujidades, firmes e bem 
desenvolvidas, livre de terra ou corpos 
estranhos aderentes à superfície externa de 
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Não 
deve apresentar qualquer lesão de origem 
física, mecânica ou biológica.

224 ALHO- graúdo do tipo comum, cabeça inteira 
fisiologicamente desenvolvida, com bulbos 
curados, sem chocamento, danos mecânicos 
causados por pragas, sem defeitos, 
turgescentes, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas, livre de terra ou corpos 
estranhos aderentes à superfície externa de 
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Não 
deve apresentar qualquer lesão de origem 
física, mecânica ou biológica. KG

225 BATATA DOCE- comum especial, lavada, de 
tamanhos grande ou médio com coloração 
uniforme, sem defeitos, turgescentes, intactas, 
firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou 
corpos estranhos aderentes à superfície 
externa de acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Não deve apresentar quaisquer lesão 
de origem física, mecânica ou biológica. Kg

226 BETERRABA- sem folhas, de primeira 
qualidade, bulbos de tamanho médio, de 
tamanhos e coloração uniformes, sem defeitos, 
turgescentes, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas, livre de terra ou corpos 
estranhos aderentes à superfície externa de 
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Não 
deve apresentar quaisquer lesão de origem 
física, mecânica ou biológica. Kg

227 CHUCHU- de primeira qualidade, de tamanhos 
grande ou médio, com coloração uniforme, 
sem defeitos, intactos, firmes e bem 
desenvolvidos, livre de terra ou corpos 
estranhos aderentes à superfície externa de 
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Não 
deve apresentar quaisquer lesão de origem 
física, mecânica ou biológica. Kg

228 VAGEM- curta, de tamanhos e coloração 
uniformes, sem defeitos, turgescentes, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de 
terra ou corpos estranhos aderentes à 
superfície externa de acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA. Não deve apresentar 
quaisquer lesão de origem física, mecânica ou 
biológica. Kg

229 ABACAXI- tipo pérola, maduro, frutos de 
tamanho médio no grad mákimo de evolução e 
tamanho, aroma e sabdr da espécie, de 
tamanhos e coloração uniformes, sem defeitos, 
turgescentes, intactas, firmes, livre de terra ou 
corpos estranhos aderentes; à superfície 
externa de acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Não deve apreéentar quaisquer lesão 
de origem física, mecânica bu biológica. 
Pesando por unidade 1 a 1,5. Kg

UN 350,0000 2,5800 903,00

UN 50,0000 4,5667 228,34

MAÇO 150,0000 6,1233 918,50

KILO 180,0000 17,8825 3.218,85

KILO 150,0000 3,3200 498,00

KILO 650,0000 4,3575 2.832,38

Kg 60,0000 3,9200 235,20

Kg 150,0000 11,6000 1.740,00

Kg 150,0000 5,1867 778,01
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230 LARANJA PÊRA- , madura, frutos de tamanho 
médio, no grau máximo de evolução, de 
tamanho e coloração uniforme, aroma e sabor 
da espécie, bem desenvolvida, sem polpa e 
defeitos, turgescentes, intactas, firmes, livre de 
terra ou corpos estranhos aderentes à 
superfície externa, larvas, fungos e/ou 
parasitas de acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Não deve apresentar quaisquer lesão 
de origem física, mecânica ou biológica. Kg

231 LIMÃO TAHITI- de primeira qualidade, fresco, 
livre de resíduos fertilizantes e sujidades, com 
aroma e sabor da espécie, de tamanhos e 
coloração uniformes, bem desenvolvida, sem 
polpa e defeitos, turgescentes, intactas, firmes, 
livre de terra ou corpos estranhos aderentes à 
superfície externa, larvas, fungos e/ou 
parasitas de acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Não deve apresentar quaisquer lesão 
de origem física, mecânica ou biológica. Kg

232 MAMÃO- tipo Papaia, com 80 a 90% de 
maturação, frutos de tamanho médio, com 
aproximadamente 800g, no grau máximo de 
evolução no tamanho, de aroma e sabor da 
espécie, com tamanhos e coloração uniformes, 
bem desenvolvida, intactas, firmes, livre de 
terra ou corpos estranhos aderentes à 
superfície externa, larvas, fungos e/ou 
parasitas de acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Não deve apresentar quaisquer lesão 
de origem física, mecânica ou biológica. Kg

233 POLPA DE FRUTA- sabores diversos, 
selecionada, isenta de contaminação, livre de 
terra ou corpos estranhos aderentes à 
superfície externa, larvas, fungos e/ou 
parasitas. A embalagem de 100g deve conter 
validade de no mínimo 06 (seis) meses a 01 
(um) ano, com registro obrigatório do ministério 
competente. Deverá ser transportado em carro 
refrigerado ou em caixas de isopor conforme 
legislação vigente da Secretaria da Saúde de 
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Não 
deve apresentar quaisquer lesão de origem 
física, mecânica ou biológica.

234 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA- , por 
processamento UHT (Ultra Hight Temperature), 
composição nutricional para 100mL -  máximo 
de 3g de lipídios; 5g de carboidratos; mínimo 
3g de proteínas; valor calórico de 60Kcal. 
Embalagem de Tetra Brik de 1 litro. A 
embalagem deverá conter externamente dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto, número do registro do 
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF.

235 CARNE BOVINA EM CUBO-a carne deve ser de 
patinho ou coxão mole, apresentar-se com 
aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem 
manchas esverdeadas, livres de parasitas, 
sujidades e qualquer substância contaminante 
que possa alterá-la ou encobrir qualquer 
alteração, de acordo com a legislação sanitária 
e Ministério de Agricultura, contendo na 
embalagem o SIF, nome e composição do 
produto, lote. data de fabricação e validade, 
número de registro no órgão oficial, CGC, 
endereço do fabricante e distribuidor, 
condições de armazenamento e quantidade 
(peso). Sua apresentação deve ser em cubos 
de aproximadamente 3x3 cm, congelada em 
temperatura de -  10 a -  25DC. Embalagem de 
01 KG.

Kg 580,0000 1,9125 1.109,25

deverá ser limpa, isenta de matéria terrosa,
fungos ou parasitas, liv e de umidade e
fragmentos estranhos, esistente e não violada, 
de modo a garantir a integridade do produto. 
Deverá conter externarrfenté os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto e validade mínima de 06 (seis) meses 
após a data da entrega

Kg 60,0000 4,0000 240,00

Kg 100,0000 6,5225 652,25

PC 250,0000 2,0700 517,50

LIT 1.500,0000 4,0500 6.075,00

Kg 300,0000 20,0667 6.020,01

236 OREGANO -  200 Gr PC 50,0000 14,7200 736,00

237 PIRULITO SABORES VARIADOS (PCT-50 UNID) 
Rn nn PC 80,0000 11,5000 920,00

238 CHÁ MATE tostado, 
com rendimento de até

embalagem de 400 g 
15 L  A embalagem

UN 1.000,0000 9,6475 9.647,50
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239 VINAGRE, de vinho -Produto natural 
fermentado acético simples, isenta de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos e minerais 
estranhos, livre de sujidades, material terroso e 
detritos de animais e vegetais. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem de PVC (policloreto de 
vinila) com peso liquido de 750ml.

240 biscoito, de agua e sal.Produto obtido pela 
mistura de farinha, amido e ou fécula com 
outros ingredientes, submetidos a processos 
de amassamento e cocção, fermentados ou 
não, a base de farinha de trigo, gordura 
vegetal, etc.O produto deverá estar em 
conformidade com a resolução RDC n1 263, de 
22/09/2005, da ANVISA/MS. Rotulagem 
contendo, no minimo, o nome do fabricante e 
o do produto, o CNPJ do fabricante, o numero 
do lote, a data de fabricação e a data ou prazo 
de validade. Embalagem impermeáveis, 
lacrados, com peso liquido de 400g

241 POLVILHO AZEDO- PRODUTO AMINALACIO 
EXTRAÍDO DA MANDIOCA (MANIHOT 
UTILÍSSIMA), COM 5,0 DE TEOR DE ACIDEZ EM 
ML DE SOLUÇÃO N% V/P MÁXIMO.
FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS 
SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA 
TERROSA, FUNGOS E PARASITAS, LIVRE DE 
UMIDADE, FERMENTAÇÃO OU RANÇO, SOB A 
FORMA DE PÒ, DEVERÃO PRODUZIR LIGEIRA 
CREPTAÇÃO QUANDO COMPRIMIDO ENTRE 
OS DEDOS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM 
CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO RDC 
NC263, DE 22.09.2005, ANVISA/MS. 
ROTULAGEM CONTENDO, NO MINIMO, O 
NOME DO FABRICANTE E DO PRODUTO, O 
CNPJ DO FABRICANTE, O NUMERO DO LOTE, 
A DATA DE FABRICAÇÃO E A DATA OU PRAZO 
DE VALIDADE. EMBALAGEM ORIGINAL DE 
FABRICA DE 500G.

242 ACHOCOLATADO EM PÕ SOLÚVEL, NESCAU 
OU SIMILAR, ACONDICIONADO EM 
EMBALAGEM DE POLIPROPILENO OU LATA 
ORIGINAL DE FÁBRICA COM 400G, ISENTO 
DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU 
PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE 
FRAGMENTOS ESTRANHOS, COM 
ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, 
INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE 
VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM.
SE EM LATA ESTA NÃO DEVE APRESENTAR 
VESTÍGIO DE FERRUGEM, AMASSADURA OU 
ABALAMENTO. COM SABOR, COR E AROMA 
ACENTUADOS, CONCENTRADO EM CACAU DE 
ALTA QUALIDADE.

243 BISCOITO, tipo Maisena, MABEL OU SIMILAR, 
produto obtido pela mistura de farinha(s), 
amido(s) e ou fécula(s) corri outros 
ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não, 
a base de farinha de trigo, açúcar, gordura 
vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar, 
outros. O biscoito devefá ser fabricado a partir 
de matérias primas são e limpo, isenta de 
matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação. Setão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem 
se apresentar quebradiço. O produto deverá 
estar em conformidade com a Resolução RDC 
nD263, de 22/09/2005, da ANVISA/MS. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, 0 CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem primária em pacotes impermeáveis, 
lacrados, com peso liquido de 400 g.

244 CAFÉ PURO, 03 CORAÇÕES OU SIMILAR 
500G, torrado e moldo, procedente de grãos 
sãos, limpos e isentos de irjipurezas, 
acondicionado em pacote ãluminizado, Integro, 
resistente e vedado hermeticamente. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, número 
do lote data de fabricação, quantidade do 
produto, selo de pureza ABIC e atender as 
especificações técnicas da NTA 44 do Decreto 
Estadual nD12.486 de 20/10/1978. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data entrega. Embalagem 
500g.

245 CHÃ SABOR CAMOMILA, caixa com 20 sachês, 
de 11 o ■

UN 200,0000 6,0750 1.215,00

UN 1.500,0000 4,2700 6.405,00

UN 50,0000 5,5200 276,00

UN 600,0000 4,8200 2.892,00

UN 800,0000 4,2400 3.392,00

PC 1.000,0000 9,3167 9.316,70

CAIX 60,0000 6,1467 368,80
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249

250

246 CHA SABOR ERVA CIDREIRA, caixa com 20 
sachês, de 11o.

247 CHA SABOR HORTELÃ, caixa com 20 sachês, 
de 11 o.

248 COCO RALADO, MARCA SÜCOCO OU SIMILAR, 
ralado, sem açúcar. Produto obtido do fruto do 
coqueiro (Cocos nucifera), por processo 
tecnológico adequado e separado parcialmente 
da emulsão óleo/água por processos 
mecânicos, de acordo com a RDC 272/2005, 
da ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o 
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem em polietileno transparente, com 
peso liquido de 100 g.
CRAVO, da índia, em botão floral maduro e 
dessecado, sãos e limpos. Rotulagem 
contendo, no minimo, o nome do fabricante e 
o do produto, o CNPJ do fabricante, o número 
do lote, a data de fabricação e a data ou prazo 
de validade. Embalagem em polietileno 
transparente, com peso líquido de 40 g.
DOCE DE LEITE , pastoso, fabricado com 
matérias-primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa, parasitas, e em perfeito estado 
de conservação. O leite empregado deverá 
apresentar-se normal e fresco. No preparo do 
produto, o leite deve entrar na proporção 
mínima de três partes de leite para uma de 
açúcar. Não poderá conter substâncias 
estranhas à sua composição normal, além das 
previstas na NTA 56. Como coadjuvante da 
tecnologia de fabricação será tolerado o 
emprego de amido na dosagem máxima de 2%. 
Será tolerada a adição de aromatizantes 
naturais. Será proibido adicionar ao doce de 
leite, gorduras estranhas, geleificantes ou 
outras substâncias, embora inócuas, exceto o 
bicarbonato redução parcial da acidez do leite. 
Rotulagem contendo, no minimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade e o 
registro no Ministério da Agricultura.
Embalagem em polipropileno atóxico com peso 
liquido de 400 g.

251 ERVILHA EM CONSERVA SACHÊ, não 
amassadas ou enferrujada e perfuradas. A 
embalgem deverá ser limpa, isenta de matéria 
terrosa, fungos ou parasitas, fragmentos 
estranhos, não violada e resistente, de modo a 
garantir a integridade do produto. Deverá 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, numero 
de lote, quantidade do produto e validade 
minima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega, CNPJ do fabricante , data de 
fabricação, prazo de validade e com ao menos 
70% do prazo de validade à vencer na data da 
entrega. SACHE 200 GR.

252 FARINHA láctea, sabor natural, a base de 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar, leite em pó ifrtegral, vitaminas, 
minerais, sal e aromatizantes. O produto deverá 
estar em conformidade com a Resolução RDC 
nD263, de 22/09/2005 e a Portaria 31 /98, da 
ANVISÁ/MS. Rotulagem contendo, no minimo,
o nome do fabricante e o do produto, e a data 
ou prazo de validade. Embalagem primária em 
lata ou pote plástico em polietileno, com peso 
liquido de 400 g.

253 FARINHA de rosca, seca, fina, ligeiramente 
torrada, de cor amarelada, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas. O produto deverá estar em 
conformidade com a Resolução RDC nD263, 
de 22/09/2005, da ANVISA/MS. Rotulagem 
contendo, no minimo, o nome do fabricante e 
o do produto, o CNPJ do fabricante, o número 
do lote, a data de fabricação e a data ou prazo 
de validade. Embalagem primária em pacotes 
de polietileno, com peso liquido de 500 g.

254 FEIJÃO preto, tipo 1, n^ivo, grãos inteiros, 
aspecto brilhoso, liso, isento de matéria 
terrosa, pedras ou corpjos estranhos, fungos ou 
parasitas e livre de umidade. Rotulagem 
contendo, no minimo, o nome do fabricante e 
o do produto, o CNPJ do fabricante, o número 
do lote, a data de fabricação e a data ou 
prazo de validade. Embalagem em polietileno 
transparente, com pesq liquido de 1 kg.

255 LEITE CONDENSADO, NESTLÉ OU SIMILAR, de 
11 qualidade embalagem cdm 395g.

CAIX 60,0000 6,3067 378,40

CAIX 100,0000 6,9167 691,67

PC 250,0000 3,5800 895,00

UN

UN

50,0000

60,0000

8,5033

6,1667

425,17

370,00

UN 200,0000 2,6200 524,00

UN 20,0000 13,0975 261,95

UN 50,0000 4,9633 248,17

UN 250,0000 6,6433 1.660,83

UN 210,0000 4,5067 946,41
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256

257

258

259

260

261

262

263

Discriminação dos produtos

MAIONESE TRADICIONAL, HELLMANN'S OU 
SIMILAR, SACHE 550G ,agüa, oleo vegetal, 
amido modificado, vinagre, ovo pasteurizado, 
acucar, sal, cloreto de potaãsio, suco de limão, 
acidulante acido láctico, conservador acido 
sorbico, estabilizante goma xantana, 
aromatizantes, sequestrante EDTA cálcio 
dissodico, corante paprica, antioxidantes BHA, 
BHT e acido citrico. NAO CONTEM GLÚTEN. 
CONTEM OVO E DERIVADOS DE SOJA.
MASSA PARA LASANHA pré-cozida, à base de 
farinha de trigo ou sêmola. Fabricada a partir 
de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matérias terrosas, parasitos e larvas. As 
massas ao serem postas na âgua não deverão 
turvá-las antes da cocção, não podendo estar 
fermentadas ou rançosas. Rotulagem 
contendo, no minimo, o nome do fabricante e 
o do produto, o CNPJ do fabricante, o número 
do lote, a data de fabricação e a data ou prazo 
de validade. Embalagem de polietileno, com 
peso liquido de 500 g.
AÇÚCAR MASCAVO -  Características Técnicas: 
Produto produzido a partir do caldo recém 
extraído da cana-de-açúcar, bruto, úmido e 
escuro, portanto natural e livre de produtos 
químicos. Embalagem: Deve estar intacta, 
acondicionada em embalagens atóxicas de 1 
kg cada pacote de polietileno leitoso, 
hermeticamente selado, Prazo de Validade: 
Mínimo de 12 meses; Data de Fabricação: 
Máximo de 45 dias: A empresa deverá 
apresentar juntamente çom as amostras uma 
Ficha técnica contendo características gerais, 
organolépticas, físico-quimicas microscópicas, 
microbiológicas e bromatológicas do produto. 
CALDO DE GALINHA, Ehnbalagem com 8 
cubos. O caldo contem vegetais e especiarias 
LEITE DE COCO 200 ml -  Leite de coco, 
emabalagem de 200ml, é obtido a partir do 
endosperma do fruto da palmácea (cocos 
nucifera L.) adequadamente selecionado, 
despolpado, despeliculado, triturado, prensado, 
formulado, pasteurizado, envasado e 
armazenado à temperatura ambiente sem 
incidência solar direta no produto.
MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GR, 
enlatadas, não amassadas, enferrujadas ou 
perfuradas. A embalagem deverá estar limpa, 
isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, 
fragmentos estranhos, não violada e resistente 
de modo a garantir a integridade do produto. 
Deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto, validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega e ser registrada no 
MS, de acordo com a NTA 31 (Decreto 
12.486/78). Lata de 200G.
FERMENTO BIOLÓGICO SECO- produto obtido 
de culturas puras de leveduras (Saccharomyces 
cerevisias) por procedimento tecnológico 
adequado e empregada para dar sabor próprio 
e aumentar o volume e a porosidade dos 
produtos torneados. Deverá ser em pó 
granulado de coloração bege com cheiro 
próprio. O produto deverá ser fabricado com 
matérias-primas em perfeito estado sanitário, 
isentos de matérias terrosas e detritos de 
vegetais e animais. Nãa deVerá conter 
substâncias estranhas à suá composição. De 
acordo com a resolução do CNNPA.
Constando dados de idéntiflcação, 
procedência, informações nutricionais, número 
do lote e data de validade de no mínimo 06 
meses a contar da data de entrega.
Embalagem de 10g.
AÇÚCAR TIPO CRISTAL -  Cristalizado, 
sacarose obtida a partif do caldo de 
cana-de-açúcar (saccljiarum officinarum 1.); 
branco, aspecto granuloso fino a médio, isento 
de matéria terrosa, livre de (imidade e 
fragmentos estranhos, rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabjtcante e do produto: o 
CNPJ do fabricante, o núméro do lote, a data 
de fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem de polietileno, transparente, com 
peso liquido de 2 KG

U n id . Quant. V a lo r  U n it.

UN 150,0000 5,7467

CAIX 100,0000 5,9500

KILO 20,0000 15,9867

CAIX 60,0000 2,0633

UN 120,0000 4,6567

UN 500,0000 2,3633

UN 700,0000 1,3967

PC 900,0000 5,0300

V a lo r  T o ta l

862,01

595,00

319,73

123.80

558.80

1.181,65

977,69

4.527,00



Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant Valor Unit. Valor Total

264 EXTRATO DE TOMATE f  embalada em lata ou 
treta pak não amassada, enferrujada, perfurada 
ou violada, devendo estar limpa, isenta de 
matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de 
umidade, fragmentos estranhos e ser resistente 
de modo a garantir a integridade do produto. 
Deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto e validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da data de entrega. Embalagem de 
870g.

UN 800,0000 7,0567 5.645,36

265 MOLHO DE TOMATE -  Sachê ou embalagem 
treta pak -  500G

UN 200,0000 4,4633 892,66

266 Barra de gelo, cubo, pesando 8Kg o pacote. PC 50,0000 9,6667 483,34
267 SUCO DIVERSOS SABORES (500ML) TP 

MAQUARY OU SIMILAR
GAR 150,0000 6,4933 974,00

268 SUCO EM PÔ (1000g) SABOR DE LARANJA, 
com açúcar, produto embalado em plástico ou 
plástico laminado, pesndo 1000g e 
acondicionado em embalagem original de 
fábrica, contendo informações do fabricante e 
composição do produto.

PC 500,0000 8,4933 4.246,65

269 AGUA MINERAL S/ GAS 500ml -  FARDO C/ 12 FD 50,0000 21,4000 1.070,00
270 AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LTS GL 1.500,0000 9,2433 13.864,95
271 PANETONE C/ FRUTAS 500 G UN 300,0000 15,4000 4.620,00

Total da Coleta: 549.928,18

Valor Total estimado da aquisição: 549.928,40 (quinhentos e quarenta e nove mil novecentos e vinte e 
oito reais e quarenta centavos).

Justificativa : Justificamos a necessidade da aquisição a fim de atender a demanda diária dos 
Projetos e Programas Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Prazo de entrega: 05 dias após Solicitação (A.F.)

Condições de Pagamento: 30 dias após emissão Nota Fiscal 

Local de entrega: DEPÓSITO DA PREFEITURA DE AQUIDAUANA

Aquidauana(MS), 18 de Março de 2019

(E stefa (Regina Canfiete
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Estado de Mato Qrosso do Sul
Qoverno Municipal de Aquidauana

Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

Cl n°: 012/2019/SAS

Aquidauana - MS, 14 de Janeiro de 2018.

Do -  Secretário Municipal de Assistência Social 

Para -  Secretário Municipal de Administração

Solicitamos a Vossa Senhoria, abertura do Processo Licitatório para 

Aquisição Futura de Material de Limpeza, Higiene, EPI Embalagens, Descartáveis entre

outros.

1 .O B JE T O : O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na 

aquisição futura de material de limpeza, higiene, EPI embalagens descartáveis entre outros, 

para atender esta Secretaria e os Programas e Projetos Sociais, conforme 

descrição/especificação e quantidade no anexo I, deste termo de referência.

2. JU S T IF IC A T IV A : Justificamos a necessidade da contratação para aquisição futura a 

fim de atender à demanda diária dos Programas e Projetos Sociais desta Secretaria. 

Ressaltamos que as quantidades informadas nesta licitação referem-se à estimativa de 

consumo para o período de 12 meses. E importante salientar que o material ao qual este 

objeto se refere deve apresentar qualidade e rendimento das marcas mais conhecidas no 

mercado. Segue abaixo a descrição dos serviços.

S  De acordo com a Lei Complementar n°.72/2017 de 17/07/2017, publicada no 

Diário Oficial n°. 774 de 20/07/2017 ficou alterada a denominação da Gerência 

Municipal de Desenvolvimento Social e Economia Solidária que passou a 

denominar-se “S E C R E T A R IA

M U N IC IP A L  D E A S S IS T Ê N C IA  S O C IA L  -  S A S ” Órgão gestor da 

assistência social que tem por objetivo, garantir a proteção social aos cidadãos,

Recebido

Ass do

o em . I 5 I _Pj 

Servidor l- /.■ //■•

QJLJ-j.J

G E M A D  / PM Aquidauan

Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS
Rua Honório Simões Pires, 618 -  Vila Cidade Nova 
Tele-Fax: .3240- 1400 PABX: 3241-1415 

E-njail: desenvolvimentosocial@aouidauana.ms.gov.br - Aquidauana - CEP 79200-000

O
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ou seja, apoiar indivíduos, famílias e comunidade no enfrentamento de 

situações de risco e de vulnerabilidades, por meio de uma rede de serviços, 

benefícios, programas e projetos, assim denominados:

SC F V  U R B A N O ;

SC F V  N O V A  A Q U ID A U A N A ;

SC F V  C A M ISÃ O ;

SC F V  (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) -J O S É  D A  

P O R T U G U E S A  - Os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo 

visam proporcionar o convívio familiar e comunitário atuando diretamente no 

territórios de vulnerabilidade, tendo como foco a oferta e atividade de 

convivência e socialização, com intervenções no contexto de vulnerabilidades 

sociais, de modo a prevenir situações de exclusão e risco social, organizado por 

faixa etária-crianças de 0 a 6, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos; 

Adolescentes e jovens de 15 a 17 anos;

Estado de M ato Qrosso do Sul
Qoverno Municipal de Aquidauana

Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

P E L O T Ã O  E S P E R A N Ç A  - Tem a finalidade oportunizar meios educacionais 

às crianças e adolescentes, em situação de risco social, oriundas de famílias no 

limiar da subsistência, para um desenvolvimento físico, intelectual e moral 

harmonioso, que lhes permitem vislumbrar um futuro mais promissor, por meio 

de reforço escolar assistido e prática desportiva desenvolvido no 9o Batalhão de 

Engenharia de Combate.

P A T R U L H A  M IR IM  -  Promove ações de prevenção e enfrentamento a 

exploração do trabalho infantil, orientações referentes ao uso indevido de álcool 

e drogas para criança e adolescentes usando métodos que priorizem os bons 

costumes;

P R O JE T O  F L O R E S T IN H A  -  É um serviço socioeducativo, para 

atendimento de 40 (quarenta) crianças e adolescentes, na faixa etária de 10 a 16 

anos, que se encontram em situação de vulnerabilidade social;

C R A S  I e II (C en tro  de R eferên c ia  de A ssistên cia  Social) -

B-mai

Secretaria Municipal de Assistêiu:ia Social - SAS
Rua Honório Simões Pires, 618 -  Vila Cidade Nova 
Tele-Fax: 3240- 1400 PABX: 324M415 

1: desenvolvimentosoc.ial@aauidauana.ms.gov.br - Aquidauana - CEP 79200-000
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Estado de M ato Qrosso do Sul 
Qoverno M unicipal de Aquidauana 

Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

Possui a função de ofertar serviços e ações de proteção básica de gestão 

territorial da rede de assistência social nas áreas de vulnerabilidade social, 

promovendo a organização e a articulação das unidades a ele referenciadas e o 

gerenciamento dos processos nele envolvidos

V C R E A S  (C entro  de R eferên cia  E sp ec ia liza d o  de A ssistên cia  Socia l). É um

programa responsável pela oferta de orientação e apoio especializados e 

continuados a indivíduos e famílias com seus direitos violados.;

✓  P R O JE T O  A B R A Ç O  -  É um projeto responsável pela execução das medidas 

socioeducativas em meio aberto no âmbito do município;

S  C R A M  (C en tro  de R eferên cia  de A ten d im en to  à M u lh er  v ítim a  de  

V io lên cia ). E o programa responsável pelo acompanhamento e prevenção à 

violência contra mulheres;

V U N ID A D E  D E  A C O L H IM E N T O  -  Serviço de acolhimento institucional para 

crianças e adolescentes em rompimento total de vínculos familiares;

✓  G E R A Ç Ã O  D E R E N D A  -  Núcleo responsável pela oferta de cursos 

profissionalizantes, de aprimoramento e horta comunitária;

S  CASA DO TRABALHADOR -  Programa responsável pela oferta de vagas de 

emprego e cadastro de mão-de-obra do município;

V CONSELHO TUTELAR -  E o órgão encarregado de zelar pelo cumprimento 

dos direitos da criança e do adolescente".

V PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -  PBF. É um p rogram a de transferência 

direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema

Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS
Rua Honório Simões Pires, 618 -  Vila Cidade Nova 
Tele-Fax: 3240- 1400 PABX: 3241-1415 

E mail: desenvolvimentosocial@aquidauana.ms.eov.br - Aquidauana - CEP 79200-000
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pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a situação de 

vulnerabilidade e pobreza.

S  CONSELHOS MUNICIPAIS -  São espaços públicos de composição plural e 

paritária entre governo e sociedade civil, de natureza deliberativa e consultiva, 

cuja função é formular e controlar a execução das políticas públicas setoriais.

S  CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - Contribuir para um processo de 

envelhecimento ativo, saudável e autônomo, assegurando espaço para encontros 

das pessoas idosas e intergeracionais de modo a promover a convivência 

comunitária e familiar contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e do 

protagonismo social;

S  COORDENADORIA DA JUVENTUDE -  Tem por finalidade articular e 

contribuir com as políticas públicas destinadas ao público jovem, com vistas a 

garantir a integração e a participação do jovem no processo social, econômico e 

cultural do município.

Estado de Mato Qrosso do Sul
Qoverno Municipal de Aquidauana

Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

1. FONTE DE RECURSO/DESPESA ORÇAMENTÁRIO: Da estimativa dos 

valores da dotação orçamentária para aquisição do objeto serão oriundos da seguinte 

dotação orçamentária:

Orgão 20 Gerência Municipal de Desenvolvimento 

Social e Economia Solidária

Unidade 20.02 Gerência Municipal de Desenvolvimento 

Social e Economia Solidária

Funcional 38.244.0007 Assistência Comunitária

Projeto / Atividade 2.081 Gestão das Ações Sociais

Elemento de 

Despesa

3.3.90.30.00.00.00.00.1

300

Material de Consumo

Orgão 20 Gerência Municipal de Desenvolvimento 

Social e Economia Solidária

E- nai

Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS /
Rua Honório Simões Pites, 618 -  Vila Cidade Nova 
Tele-Fax: .3240- 1400 PABX: 3241-1415 
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I
t

Estado de M ato Qrosso do Sul 
Qoverno M unicipal de Aquidauana 

Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

Unidade 20.02 Gerência Municipal de Desenvolvimento 

Social e Economia Solidária

Funcional 08.244.0007 Assistência Comunitária

Projeto / Atividade 2.081 Gestão das Ações Sociais

Elemento d 

Despesa

e 3.3.90.30.00.00.00.00.10

22000014

Material de Consumo

Orgão 20 Gerência Municipal de Desenvolvimento 

Social e Economia Solidária

Unidade 20.02 Gerência Municipal de Desenvolvimento 

Social e Economia Solidária

Funcional 08.244.0007 Assistência Comunitária

Projeto / Atividade 2.081 Gestão das Ações Sociais

Elemento d 

Despesa

2 3.3.90.30.00.00.00.00.1

029.000015

Material de Consumo

Orgão 20 Gerência Municipal de Desenvolvimento 

Social e Economia Solidária

Unidade 20.02 Gerência Municipal de Desenvolvimento 

Social e Economia Solidária

Funcional 08.244.0007 Assistência Comunitária

Projeto / Atividade 2.081 Proteção Básica Social

Elemento de 

Despesa

3.3.90.30.00.00.00.00.1

000000046

Material de Consumo

Orgão 20 Gerência Municipal de Desenvolvimento 

Social e Economia Solidária

Unidade 20.02 Gerência Municipal de Desenvolvimento 

Social e Economia Solidária

Funcional 08.244.0007 Assistência Comunitária

Secretaria Municipal de Assistência Social ■ SAS
Rua Honório Simões Pires, 618 -  Vila Cidade Nova 
Tele-Fax: 3240 -  1400 PABX: 3241-1415 
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Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

Projeto / Atividade 2.081 Proteção Básica Social

Elemento de 

Despesa

3.3.90.30.00.00.00.00.1

000000050

Material de Consumo

4. L O C A L  D E E N T R E G A /P R A Z O  D E E N T R E G A : Os produtos deverão ser entregues 

de forma parcelada conforme documento autorizativo para tal solicitação, e entregues, 

Diretamente na Secretaria de Assistência Social, sito a rua: Honório Simões Pires n° 618 -  

Vila Cidade Nova Aquidauana-MS.

O prazo para entrega é de até 05 (cinco) dias após a solicitação e todas as despesas de 

transporte, frete, carregamento, descarregamento, e outros custos decorrentes desta 

licitação, correrão por conta exclusivos da contratada.

6. P R A Z O  D E P A G A M E N T O : Efetuar o pagamento no prazo estabelecido em contrato, 

no prazo, em até 30 (trinta) dias após a entrega e aceites dos produtos, mediante a 

comprovação, pelo (s) Fornecedor (es), de que se encontra regular com suas obrigações 

para:

6.1.1 -  Certificado de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal relativo 

a cada pagamento realizado,

6.1.2 -  Certificado de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

Encargos Sociais instituídos por lei, relativos a cada pagamento realizado,

6.1.3 -  Certificado de Regularidade Trabalhista, a cada pagamento efetuado,

7. G E S T O R  E F IS C A L  D O  C O N T R A T O : fiscal do contrato: Rubens Jesus de Arruda, 

Gestor do Contrato: Marcos Ferreira Chaves de Castro.

Atenciosamente, Marcos Ferreira Chaves de Castro
Secretário Municipal de Assistência Soaal 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AOWDAUANA-MS

M arcos F erre ira  C h a v es de C astro  
Secretário Municipal de Assistência Social

E- nail:

Secretaria Municipal de Assistência Social ■ SAS
Rua Honório Simões Pires, 618 -  Vila Cidade Nova 
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ANEXO I - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES

NÃO PERECÍVEL

ITEM UN PRODUTO QTDE

1.

UN

ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL, nescau ou similar 

acondicionado em embalagem de polipropileno ou lata original 

de fábrica com 400g, isento de matéria terrosa, fungos ou 

parasitas, livre de umidade e de fragmentos estranhos, com 

especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data 

de vencimento estampada na embalagem, se em lata esta não deve 

apresentar vestígio de ferrugem, amassadura ou abalamento. com 

sabor, cor e aroma acentuados, concentrado em cacau de alta 

qualidade.

600

2.

PC

AÇÚCAR TIPO CRISTAL -cristalizado. Sacarose obtida a partir 

do caldo de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.). Branco, 

aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de 

umidade e fragmentos estranhos. Rotulagem contendo, no 

mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 

fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou 

prazo de validade. Embalagem de polietileno, transparente, com 

peso líquido de 2 kg.

900

3.

Kg

AÇÚCAR MASCAVO - Características Técnicas: Produto 

produzido a partir do caldo recém extraído da cana-de-açúcar, 

bruto, úmido e escuro, portanto natural e livre de produtos 

químicos. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em 

embalagens atóxicas de 1 kg cada pacote de polietileno leitoso, 

hermeticamente selado. Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses; 

Data de Fabricação: Máximo de 45 dias; A empresa deverá 

apresentar juntamente com as amostras uma Ficha técnica

20

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 -  Vila Cidade Nova 
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contendo características gerais, organolépticas, físico-químicas 

microscópicas, microbiológicas e bromatológicas do produto.

4.

UN

ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO-a base de 

aspartame, não apresentando na composição xintol, sorbitol ou 

frutose. A embalagem deverá ser de frascos de polietileno atóxico 

e estar limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre 

de umidade, fragmentos estranhos, não violada e resistente de 

modo a garantir a integridade do produto. Deverá conter 

extemamente os dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade 

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo 

com a Resolução n° 60 de 2002. Embalagem de 85g.

20

5.

Kg

ALHO- graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente 

desenvolvida, com bulbos curados, sem chocamento, danos 

mecânicos causados por pragas, sem defeitos, turgescentes, 

intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos 

estranhos aderentes à superfície externa de acordo com a 

resolução 12/78 da CNNPA. Não deve apresentar qualquer lesão 

de origem física, mecânica ou biológica.

180

6.

UN

AMIDO DE MILHO EMBALAGEM CAIXA DE PAPELÃO 

OU DE POLIPROPILENO, PESANDO 01 K G , ISENTO DE 

MATÉRIA TERROSA, FUNGO OU PARASITAS, LIVRE DE 

UMIDADE E DE FRAGMENTOS, C / VALIDADE 

ESTAMPADA NA EMBALAGEM INDIVIDUAL,

100

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 -  Vila Cidade Nova 
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CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E 

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO MA.

7.

PC

ARROZ AGULHINHA-Polido, tipo 1, longo fino, em saco 

plástico transparentes, atóxicos, limpos, não violados, resistentes, 

acondicionados em fardos lacrados, com um peso mínimo de 80% 

de grãos inteiros e com Registro no Ministério da Agricultura. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto e validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega, de acordo com a Instrução Normativa n° 

6 de 16 de fevereiro de 2009- do MAPA. Pacote com 05 K g.

900

8.

UN

AVEIA EM FLOCOS-embalada em papel impermeável, devendo 

estar limpo, isento de matéria terrosa, fungos, parasitas, livre de 

umidade ou fragmentos estranhos, não violado, resistente e que 

garanta a integridade do produto. O produto deverá estar 

acondicionado em sacos plásticos dentro de caixa de papelão, 

contendo extemamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais (composição nutricional mínima - 15g 

de proteína; 7,5g de lipídeo; 55g de carboidrato e valor calórico 

de 347,5Kcal), número de lote, quantidade do produto e validade 

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo 

com a Resolução CNNPA n°12, de 1978. Embalagem de 200g.

40

9. UN AZEITONA COM CAROÇO 400G 2ÕÕ
10. pc BATATA PALHA - PACOTE 400  G R ~loõ
11. PC BALAS DIVERSAS (PCT-50 UNID) 500G 8Õ '
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12.

PC

BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA- Sabor leite ou coco, a 

base de farinha de trigo, leite integral, sal, gordura vegetal 

hidrogenada, enriquecido com vitaminas. Embalagem 

individualizada em papel celofane. A validade deverá estar em 

local visível, com prazo de 6 meses a partir da data de entrega. 

Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 

características organolépticas anormais. Pacote com 400g.

1000

13.

UN

BISCOITO, tipo Maisena, MABEL OU SIMILAR, produto 

obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com 

outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e 

cocção, fermentados ou não, a base de farinha de trigo, açúcar, 

gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar, outros. O 

biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas são e 

limpo, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado 

de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 

queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se 

apresentar quebradiço. O produto deverá estar em conformidade 

com a Resolução RDC n° 263, de 22/09/2005, da ANVISA/MS. 

Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 

produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 

fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem primária em 

pacotes impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 400 g.

800
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14.

PC

BISCOITO SALGADO- tipo cream cracker, água e sal, contendo 

cloreto de sódio em quantidade que acentue o sabor salgado, além 

das substâncias normais do produto. Embalagem individualizada 

em papel celofane. A validade deverá estar em local visível, com 

prazo de 6 meses a partir da data de entrega. Serão rejeitados os 

biscoitos com características organolépticas anormais. Pacote com 

400g.

1000

15.

PC

Biscoito, de agua e sal.Produto obtido pela mistura de farinha, 

amido e ou fécula com outros ingredientes, submetidos a 

processos de amassamento e cocção, fermentados ou não, a base 

de farinha de trigo, gordura vegetal, etc.O produto deverá estar 

em conformidade com a resolução RDC n° 263, de 22/09/2005, 

da ANVISA/MS. Rotulagem contendo, no minimo, o nome do 

fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o numero do 

lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade. 

Embalagem impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 400g

1500

16.

PC

CAFÉ PURO, 03 CORAÇÕES OU SIMILAR, torrado e moído, 

procedente de grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, 

acondicionado em pacote aluminizado, íntegro, resistente e 

vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e procedência, número do 

lote data de fabricação, quantidade do produto, selo de pureza 

ABIC e atender as especificações técnicas da NTA 44 do Decreto 

Estadual n° 12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar 

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

Embalagem 500g.

1000
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17.

UN

CANELA EM PÓ-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 extemamente os dados de identificação 

e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do 

produto e apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir 

da data de entrega na unidade requisitante, de acordo com a RDC 

n°276/2005. E m b alagem  com  30g.

50

18.

UN

CHÁ MATE -, tostado, embalagem de 400 g com rendimento de 

até 15 L. A embalagem deverá ser limpa, isenta de matéria 

terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos 

estranhos, resistente e não violada, de modo a garantir a 

integridade do produto. Deverá conter extemamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto e validade mínima de 06 (seis) meses 

após a data da entrega

1000

19. cx CH Á SA B O R  CAM O M ILA  -  ca ixa  com  20 sa ch ês, de l l g . 60

20.
cx

CH Á SA B O R  E R V A  C IDREIRA -  ca ixa  com  20 sach ês, de 

H g .
60

21. cx CH Á SA B O R  H O RTELÃ, ca ixa  com  20 sach ês, de l l g . 100
22. PC CHOCOLATE GRANULADO (150G ) 80
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23. COCO RALADO, MARCA SOCOCO OU SIMILAR, ralado,

sem açúcar. Produto obtido do fruto do coqueiro (Cocos nucifera),

por processo tecnológico adequado e separado parcialmente da

emulsão óleo/água por processos mecânicos, de acordo com a

pc RDC 272/2005, da ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o 

nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o 

número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 

validade. Embalagem em polietileno transparente, com peso 

líquido de 100 g.

250

24.
cx

CALDO DE GALINHA, Embalagem com 8 cubos. O caldo 

contem vegetais e especiarias
60

25.

PC

COLORÍFICO, à base de urucum, acondicionado em embalagem 

polipropileno transparente ou de papel, com informações do 

fabricante, com no mínimo 500g aspecto fino, isento de matéria 

terrosa, fungos ou parasitas.

50

26.

UN

CRAVO, da índia, em botão floral maduro e dessecado, sãos e 

limpos. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e 

o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 

fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem em 

polietileno transparente, com peso líquido de 40 g.

50
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27.

UN

CREME DE LEITE-produto de origem animal, embalado em 

tetra pack. A embalagem deverá ser limpa, isenta de matéria 

terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos 

estranhos, não violada e resistente de modo a garantir a 

integridade do produto. Deverá conter extemamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto e validade mínima de 06 (seis) meses 

a partir da data de entrega. O produto deverá atender as 

exigências do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme 

portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção 

Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal. Embalagem 

de 200g.
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28.

UN

DOCE DE LEITE, pastoso, fabricado com matérias-primas sãs e 

limpas, isentas de matéria terrosa, parasitas, e em perfeito estado 

de conservação. 0  leite empregado deverá apresentar-se normal e 

fresco. No C37preparo do produto, o leite deve entrar na 

proporção mínima de três partes de leite para uma de açúcar. Não 

poderá conter substâncias estranhas à sua composição normal, 

além das previstas na NTA 56. Como coadjuvante da tecnologia 

de fabricação será tolerado o emprego de amido na dosagem 

máxima de 2%. Será tolerada a adição de aromatizantes naturais. 

Será proibido adicionar ao doce de leite, gorduras estranhas, 

geleificantes ou outras substâncias, embora inócuas, exceto o 

bicarbonato redução parcial da acidez do leite. Rotulagem 

contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 

CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a 

data ou prazo de validade e o registro no Ministério da 

Agricultura. Embalagem em polipropileno atóxico com peso 

líquido de 400 g.

60

29.

LTA

ERVILHA EM CONSERVA-enlatadas, não amassadas ou 

enferrujadas e perfuradas. A embalagem deverá ser limpa, isenta 

de matéria terrosa, fungos ou parasitas, fragmentos estranhos, não 

violada e resistente, de modo a garantir a integridade do produto. 

Deverá conter extemamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto e validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega. Lata de 02K g.

30
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30.

UN

ERVILHA EM CONSERVA SACHÊ, não amassadas ou 

enferrujada e perfuradas. A embalgem deverá ser limpa, isenta de 

matéria terrosa, fungos ou parasitas, fragmentos estranhos, não 

violada e resistente, de modo a garantir a integridade do produto. 

Deverá conter extemamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, numero de lote, 

quantidade do produto e validade minima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega, CNPJ do fabricante , data de fabricação, 

prazo de validade e com ao menos 70% do prazo de validade à 

vencer na data da entrega. SACHE 200 GR.

200

31. ERVA DOCE - PACOTE DE 40 Gr 50

32.

UN

EXTRATO DE TOMATE - embalagem não amassada, 

enferrujada, perfurada ou violada, devendo estar limpa, isenta de 

matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade, fragmentos 

estranhos e ser resistente de modo a garantir a integridade do 

produto. Deverá conter extemamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto e validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega. Embalagem de 870g.

800

33.

UN

FARINHA láctea, sabor natural, a base de farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, 

vitaminas, minerais, sal e aromatizantes. O produto deverá estar 

em conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 22/09/2005 e 

a Portaria 31/98, da ANVISA/MS. Rotulagem contendo, no 

mínimo, o nome do fabricante e o do produto, e a data ou prazo 

de validade. Embalagem primária em lata ou pote plástico em 

polietileno, com peso líquido de 400 g.

20

34.
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35.

Kg

FARINHA DE MANDIOCA-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 

nutrionais, número do lote, quantidade do produto e validade 

mínima de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA, PACOTE DE 01 KG. com 

ao menos 70% do prazo de validade à vencer na data da entrega.

400

36.

Kg

FARINHA PARA QUIBE - grãos limpos, aspecto granuloso, fino 

e processado. A embalagem deverá ser de saco plástico, 

transparente, limpo, isento de matéria terrosa, fungos ou parasitas, 

livre de umidade e fragmentos estranhos, não violada, resistente, 

que garanta a integridade do produto e acondicionados em fardos 

lacrados. Deverá conter extemamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto e validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega, de acordo com a resolução 12/78 da 

CNNPA. Pacote 500g.

70

37.

UN

FARINHA de rosca, seca, fina, ligeiramente torrada, de cor 

amarelada, isenta de sujidades, parasitas e larvas. O produto 

deverá estar em conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 

22/09/2005, da ANVISA/MS. Rotulagem contendo, no mínimo, o 

nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o 

número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 

validade. Embalagem primária em pacotes de polietileno, com 

peso líquido de 500 g.

50
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38.

Kg

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, de primeira qualidade, 

acondicionado em embalagem de transparente ou papel original 

de fábrica com 1 kg, aspecto fino isenta de matéria terrosa, fungos 

ou parasitas e livre de umidade, registro no MA/SIF, informações 

do fabricante, especificação do produto e data vencimento 

estampado na embalagem.

1600

39.

PC

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 -, embalado em sacos plásticos, 

transparentes, isentos de sujidades, grãos inteiros, aspecto 

brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou 

parasitas, livre de umidade, fragmentos ou corpos estranhos, não 

violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados e com 

registro no MA. A embalagem deverá conter extemamente os 

dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 

número de lote, quantidade do produto e validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega, de acordo com a 

resolução 12/78 da CNNPA. Pacote de 01 Kg.

1200

40. FEIJÃO PRETO, TIPO 1, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, 

liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos 

ou parasitas e livre de umidade. Rotulagem contendo, no mínimo,

UN o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o 

número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 

validade. Embalagem em polietileno transparente, com peso 

líquido de 1 kg.

250
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4L

UN

FERMENTO BIOLÓGICO SECO- produto obtido de culturas 

puras de leveduras (Saccharomyces cerevisias) por procedimento 

tecnológico adequado e empregado para dar sabor próprio e 

aumentar o volume e a porosidade dos produtos fomeados. 

Deverá ser em pó granulado de coloração bege com cheiro 

próprio. O produto deverá ser fabricado com matérias-primas em 

perfeito estado sanitário, isentos de matérias terrosas e detritos de 

vegetais e animais. Não deverá conter substâncias estranhas à sua 

composição. De acordo com a resolução do CNNPA. Embalagem 

de 10g.

700

42.

UN

FERMENTO QUÍMICO EM PÓ-Fermento biológico, seco, 

instantâneo composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato 

de sódio, fosfato de mono-cálcio, hermeticamente fechado. Com 

dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação, informações nutricionais, número de lote e quantidade 

do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses 

a partir da data de entrega, de acordo com a Resolução - CNNPA 

n° 38, de 1977. Embalagem de 100g.

350

43.

Kg

FUBÁ-com grãos limpos e finos. A embalagem deverá ser de 

saco plástico, transparente, limpa, isenta de matéria terrosa, 

fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, não 

violada, resistente, que garanta a integridade do produto e 

acondicionados em fardos lacrados. Extemamente a embalagem 

deverá conter os dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade 

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo 

com a resolução 12/78 da CNNPA. Pacote de 01 Kg.

250
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44.
UN

LEITE CONDENSADO, NESTLÉ OU SIMILAR, de 1° 

qualidade embalagem com 395g.
210

45.

UN

LEITE DE COCO 200 m l é obtido a partir do endosperma do 

fruto da palmácea (cocos nucifera L.) adequadamente 

selecionado, despolpado, despeliculado, triturado, prensado, 

formulado, pasteurizado, envasado e armazenado à temperatura 

ambiente sem incidência solar direta no produto

120

46.

UN

LEITE INTEGRAL LONGA VIDA- , por processamento UHT 

(Ultra Hight Temperature), composição nutricional para lOOmL - 

máximo de 3g de lipídios; 5g de carboidratos; mínimo 3g de 

proteínas; valor calórico de 60Kcal. Embalagem de Tetra Brik de 

1 litro. A embalagem deverá conter extemamente dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro 

do Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 

do SIF.

1500

47.
UN

MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS-EMBALAGEM 

ORIGINAL 500G Ia QUALIDADE 1000
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48.

Kg

MACARRAO TIPO ESPAGUETE-, massa alimentícia tipo seca, 

vitaminada, isenta de sujidades, fungos ou parasitas, livre de 

umidade ou fragmentos estranhos. Pasteurizado, com ovos e 

registro no MA. A embalagem deverá ser de saco plástico, 

transparente, limpo, isento de matéria terrosa, fungos, ou parasitas 

e livre de umidade e fragmentos estranhos, não violada, resistente 

e que garanta a integridade do produto. Deverá conter 

extemamente os dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade 

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo 

com a resolução 12/78 da CNNPA. Pacote de 1 kg.

1000

49.

UN

MAIONESE TRADICIONAL, HELLMANN'S OU SIMILAR, 

SACHE 550G ,agua, óleo vegetal, amido modificado, vinagre, 

ovo pasteurizado, açúcar, sal, cloreto de potássio, suco de limão, 

acidulante acido láctico, conservador acido sorbico, estabilizante 

goma xantana, aromatizantes, sequestrante EDTA cálcio 

dissodico, corante páprica, antioxidantes BHA, BHT e acido 

cítrico. NAO CONTEM GLÚTEN. CONTEM OVO E 

DERIVADOS DE SOJA.

150

50.

c x

MASSA PARA LASANHA, pré-cozida, à base de farinha de 

trigo ou sêmola. Fabricada a partir de matérias primas sãs e 

limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. As massas 

ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção,

não podendo estar fermentadas ou rançosas. Rotulagem contendo, 

no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 

fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou 

prazo de validade. Embalagem de polietileno, com peso líquido

100
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de 500 g.

51.

UN

MILHO EM CONSERVA- enlatadas, não amassadas, 

enferrujadas ou perfuradas. A embalagem deverá estar limpa, 

isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, fragmentos 

estranhos, não violada e resistente de modo a garantir a 

integridade do produto. Deverá conter extemamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto, validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega e ser registrada no MS, de acordo com a 

NTA 31 (Decreto 12.486/78). Lata de 200G.

500

52.

LTA

MILHO EM CONSERVA- enlatadas, não amassadas, 

enferrujadas ou perfuradas. A embalagem deverá estar limpa, 

isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, fragmentos 

estranhos, não violada e resistente de modo a garantir a 

integridade do produto. Deverá conter extemamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto, validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega e ser registrada no MS, de acordo com a 

NTA 31 (Decreto 12.486/78). Lata de 02K g.

150

53.

PC

MILHO P / PIPOCA, amarelo, de primeira qualidade, 

acondicionado em embalagem de polipropileno transparente 

original de fábrica d  5 00g , grãos com aspecto brilhoso, isento de 

matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e 

fragmentos ou corpos estranhos, com informações do fabricante e 

data de vencimento estampada na embalagem com prazo mínimo 

de 180 dias a contar da data da entrega.

350
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54.

UN

MILHO PARA CANJICA, SEM PELE, AMARELO OU 

BRANCO, DE 1° QUALIDADE, ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE 

ORIGINAL DE FÁBRICA COM 500  G, REGISTRO NO 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SAÚDE, ISENTO DE 

MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, 

LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS OU CORPOS 

ESTRANHOS, COM INFORMAÇÕES DE FABRICANTE E 

DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM.

180

55. MOLHO DE TOMATE 500g 200

56. ORÉGANO 200G r 50

57.

UN

ÓLEO DE SOJA-900ML-de primeira qualidade, 100% natural, 

comestível, com extrato refinado. A embalagem deverá estar 

limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de 

fragmentos estranhos, não violada e resistente de modo a garantir 

a integridade do produto. Deverá conter extemamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto e validade mínima de 06 (seis) meses 

a partir da data de entrega. Embalagem de 900m L .

1400

58.

PC

POLPA DE FRUTA- sabores diversos, selecionada, isenta de 

contaminação, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à 

superfície externa, larvas, fungos e/ou parasitas. A embalagem de 

100g deve conter validade de no mínimo 06 (seis) meses a 01 

(um) ano, com registro obrigatório do ministério competente. 

Deverá ser transportado em carro refrigerado ou em caixas de 

isopor conforme legislação vigente da Secretaria da Saúde de 

acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Não deve apresentar 

quaisquer lesão de origem física, mecânica ou biológica.

250
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59.

Kg

POLVILHO AZEDO- PRODUTO AMINALACIO EXTRAÍDO 

DA MANDIOCA (MANIHOT UTILÍSSIMA), COM 5,0 DE 

TEOR DE ACIDEZ EM ML DE SOLUÇÃO N% V/P MÁXIMO. 

FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E 

LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS E 

PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO OU 

RANÇO, SOB A FORMA DE PÓ, DEVERÃO PRODUZIR 

LIGEIRA CREPTAÇÃO QUANDO COMPRIMIDO ENTRE OS 

DEDOS. 0  PRODUTO DEVERA ESTAR EM 

CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO RDC N°263, DE 

22.09.2005, ANVISA/MS. ROTULAGEM CONTENDO, NO 

MÍNIMO, 0  NOME DO FABRICANTE E DO PRODUTO, 0  

CNPJ DO FABRICANTE, 0  NUMERO DO LOTE, A DATA 

DE FABRICAÇÃO E A DATA OU PRAZO DE VALIDADE. 

EMBALAGEM ORIGINAL DE FABRICA DE 500G.

50

60. PC PIRULITO SABORES VARIADOS (PCT-50 UNID) 500G 80

61. PC PANETONE COM FRUTAS 500G 300 '

62.

Kg

SAL-Iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e 

isento de impurezas e umidade. A embalagem deverá ser de saco 

plástico, transparente, integro, atóxico, vedado hermeticamente, 

limpo, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de 

umidade e fragmentos estranhos, não violados e resistentes de 

modo a garantir a integridade do produto. Deverá conter 

extemamente os dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade 

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo 

com a Resolução n° 130, de 26 de maio de 2003. E m b alagem  de  

01 Kg.

180
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63. LTA SARDINHA EM CONSERVA NO ÓLEO, - LT. C/ 130 G R . 150

64.

UN

TEMPERO DE ALHO E SAL, ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM, ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1 K G , 

LIVRES DE FRAGMENTOS E CORPOS ESTRANHOS, COM 

ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES 

DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO 

ESTAMPADO NA EMBALAGEM, e com ao menos 70% do 

prazo de validade à vencer na data da entrega.

140

65.

UN

VINAGRE de vinho, Produto natural fermentado acético simples, 

isenta de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais 

estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de animais 

e vegetais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 

fabricante e do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, 

a data de fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem de 

PVC (policloreto de vinila) com peso líquido de 750m l.

200
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PERECÍVEIS

ITEM UM PRODUTOS QTDE
1.

UM

ABACAXI HA VAI, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 

IN NATURA, TAMANHO E COLORAÇÃO 

UNIFORME, POLPA FIRME, LIVRE DE 

SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO 

DE FERTILIZANTE. DEVERA ESTAR EM 

PERFEITO ESTADO PARA CONSUMO, 

MADURO, SEM DEFEITOS GRAVES COMO, 

PODRIDÃO, AMASSADO, MURCHO, 

DEFORMADO, DESCOLORADO, QUEIMADO DE 

SOL, COM MANCHAS, RACHADURAS 

INJURIAS POR PRAGAS OU DOENÇAS. 

EMBALADOS EM SACO DE POLIETILENO, 

TRANSPARENTE, ATOXICO E INTACTO.

90

2.

Kg

ABACAXI- tipo pérola, maduro, frutos de tamanho 

médio no grau máximo de evolução e tamanho, aroma 

e sabor da espécie, de tamanhos e coloração 

uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, 

fumes, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à 

superfície externa de acordo com a resolução 12/78 da 

CJSÍNPA. Não deve apresentar quaisquer lesão de 

origem física, mecânica ou biológica. Pesando por 

unidade 1 a 1,5.

150

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 -  Vila Cidade Nova 

Tele-Fax: 3240 -  1400
E-mail: desenvolvimentosoc.ial@aauidauana.ms.gov.br - Aquidauana - CEP 79200-000

mailto:desenvolvimentosoc.ial@aauidauana.ms.gov.br


Estado de Mato Qrosso do Sul 
Qoverno Municipal de Aquidauana 

Secretaria Municipal de Assistência Social

3.

Kg

ABÓBORA- Cabotiã, de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de 

sujidade, parasitas, larvas, resíduo de fertilizantes. 

Deverá estar em perfeito estado para consumo, 

madura, sem defeitos graves como podridão, 

amassado murcho, deformado, descolorado , 

queimado de sol, com manchas, rachaduras, injurias 

por pragas ou doenças. Embalada em sacos de 

polietileno, transparente, atóxico e intacto.

400

4.

Kg

ABOBRINHA VERDE, de tamanho médio, uniforme, 

tenra, cor uniforme e com brilho, turgescentes, 

intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimento 

ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos 

aderentes à superfície externa.

200

5.

MAÇO

ACELGA- fresca, de primeira qualidade, de tamanhos 

e coloração uniformes, sem defeitos, turgescentes, 

intactas, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, 

firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos 

estranhos aderentes à superfície externa de acordo 

com a resolução 12/78 da CNNPA. Não deve 

apresentar qualquer lesão de origem física, mecânica 

ou biológica.

150

6.

UN

ALFACE - crespa, em pé, de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, bem desenvolvida, 

tenra, livre de folhas externas danificadas, sujidades, 

parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar 

em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves, 

como podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, com manchas,

140
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rachaduras, ijurias por pragas ou doenças. Embalalda 

em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 

intacto.

7.

Kg

AMEIXA-nacional, de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de 

sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. 

Deverá estar em perfeito estado para consumo, 

madura, sem defeitos graves como podridão, 

amassado, murcho, deformado, descolorado, 

queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias 

por pragas ou doenças. Embalada em sacos de 

polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

50

8.

Kg

BACON-came suína,água,sal, açúcar, maltodextrina, 

estabilizantes pirofosfato tetrassódido (INS 450 iii) e 

tripolifosfato de sódio (INS 45 li), espessante 

carragena (INS 470), antioxidante eritorbato de sódio 

(INS 316), especiarias naturais ( alho, cebola e 

pimenta), conservantes nitrito de sódio (INS250) e 

nitri tato de sódio (INS 251), realçador de sabor de 

glutamato monossódico (INS 621) e corante natural 

páprica (INS 251).

60

9.

Kg

BANANA MAÇA- Em pencas de primeira qualidade, 

com 60% a 70% de maturação climatizada, de aroma 

e sabor da espécie, tamanhos e coloração uniformes, 

bem desenvolvida, turgescente, intacta, firme, livre de 

terra ou corpos aderentes à superfície externa de 

acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Não deve 

apresentar quaisquer lesões de origem física, 

mecânica ou biológica.

80

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 -  Vila Cidade Nova 

Tele-Fax: 3240 -1400
E-mail: desenvolvimentosocial@aauidauana.ms.gov.br - Aquidauana - CEP 79200-000

mailto:desenvolvimentosocial@aauidauana.ms.gov.br


Estado de Mato Qrosso do Sul 
Qoverno M unicipal de Aquidauana  

Secretaria Municipal de Assistência Social

10. BANANA NANICA-Em pencas de primeira 

qualidade, com 60% a 70% de maturação climatizada,

de aroma e sabor da espécie, tamanhos e coloração

Kg
uniformes, bem desenvolvida, turgescente, intacta, 

firme, livre de terra ou corpos aderentes à superfície 

externa de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 

Não deve apresentar quaisquer lesões de origem 

física, mecânica ou biológica.

1000

11.

Kg

BATATA DOCE- comum especial, lavada, de 

tamanhos grande ou médio com coloração uniforme, 

sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem 

desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos 

aderentes à superfície externa de acordo com a 

resolução 12/78 da CNNPA. Não deve apresentar 

quaisquer lesão de origem física, mecânica ou 

biológica.

150

12. BATATA INGLESA-DE PRIMEIRA QUALIDADE,

ns NATURA, TAMANHO E COLORAÇÃO

UNIFORME, POLPA FIRME, LIVRE DE

SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO

DE FERTILIZANTE. DEVERA ESTAR EM

PERFEITO ESTADO PARA CONSUMO,

Kg MADURO, SEM DEFEITOS GRAVES COMO, 

PODRIDÃO, AMASSADO, MURCHO, 

DEFORMADO, DESCOLORADO, QUEIMADO DE 

SOL, COM MANCHAS, RACHADURAS 

INJURIAS POR PRAGAS OU DOENÇAS. 

EMBALADOS EM SACO DE POLIETILENO, 

TRANSPARENTE, ATOXICO E INTACTO.

1400
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13.

Kg

BERINJELA, de Ia qualidade, in natura, tamanho e 

coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 

parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar 

em perfeito estado para consumo, madura, sem 

defeitos graves como podridão, amassado, murcho, 

deformado, descolorado, queimado de sol, com 

manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 

Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico e intacto

50

14.

Kg

BETERRABA- sem folhas, de primeira qualidade, 

bulbos de tamanho médio, de tamanhos e coloração 

uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes 

e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos 

estranhos aderentes à superfície externa de acordo 

com a resolução 12/78 da CNNPA. Não deve 

apresentar quaisquer lesão de origem física, mecânica 

ou biológica.

650

15.

UM

BROCOLIS, em maço, de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, bem desenvolvido, 

tenro, livre de folhas externas danificadas, sujidades, 

parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar 

em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves 

como podridão, amassado, murcho.

60
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16.

Kg

CARNE BOVINA CHARQUEADA DE 2a, SEM 

OSSO, PICADA EM PEDAÇOS PEQUENOS, 

OBTIDA ATRAVÉS DO ABATE DE ANIMAIS 

SADIOS, NÃO PODEM TER MANCHAS DE 

QUALQUER ESPÉCIE, NEM PARASITAS, NEM 

LARVAS, DEVE APRESENTAR ODOR, COR E 

SABOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM EM 

SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO, OU OUTRO 

TIPO DE PLÁSTICO, ATOXICO, INTACTO, COM 

ROTULO OU ETIQUETA QUE IDENTIFIQUE: 

CATEGORIA DO PRODUTO, PRAZO DE 

VALIDADE, CARIMBO DO SIF (SERVIÇO DE 

INSPEÇÃO FEDERAL), SIE (SERVIÇO DE 

INSPEÇÃO ESTADUAL), OU SIM ( SERVIÇO DE 

INSPEÇÃO MUNICIPAL), com ao menos 70% do 

prazo de validade à vencer na data da entrega.

500

17.

Kg

CARNE BOVINA EM CUBO-a carne deve ser de 

patinho ou coxão mole, apresentar-se com aspecto 

próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e 

sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de 

parasitas, sujidades e qualquer substância 

contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer 

alteração, de acordo com a legislação sanitária e 

Ministério de Agricultura, contendo na embalagem o 

SIF, nome e composição do produto, lote, data de 

fabricação e validade, número de registro no órgão 

oficial, CGC, endereço do fabricante e distribuidor, 

condições de armazenamento e quantidade (peso). Sua 

apresentação deve ser em cubos de aproximadamente

300
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3x3 cm, congelada em temperatura de - 10 a - 25°C. 

Embalagem de 01 KG.

18.

Kg

CARNE DE 2a INTEIRA, DESOSSADA, 

RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 20% DE 

GORDURA NO SEU TOTAL, LIVRE DE APARAS, 

ASPECTO FIRME, NA COR VERMELHO VIVO, 

SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS 

ESVERDEADAS, ACONDICIONADAS EM 

EMBALAGENS de 1 a 15 kg (conforme solicitado 

pelo município), com ao menos 70% do prazo de 

validade à vencer na data da entrega.

700

19.

KG

CARNE DE Ia EM BIFE, RESFRIADA, COM NO 

MÁXIMO 20% DE GORDURA NO SEU TOTAL, 

LIVRE DE APARAS, ASPECTO FIRME, NA COR 

VERMELHO VIVO, SEM ESCURECIMENTO OU 

MANCHAS ESVERDEADAS, 

ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS de 1 a 15 

kg (conforme solicitado pelo município), com ao 

menos 70% do prazo de validade à vencer na data da 

entrega.

800

20.

Kg

CARNE MOÍDA DE 2a, DESOSSADA, 

RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 20% DE 

GORDURA NO SEU TOTAL, LIVRE DE APARAS, 

ASPECTO FIRME, NA COR VERMELHO VIVO, 

SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS 

ESVERDEADAS, ACONDICIONADAS EM 

EMBALAGENS COM 03 KG

700
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21.

Kg

CEBOLA - de Ia qualidade, in natura, tamanho e 

coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 

parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar 

em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves 

como podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, com manchas, 

rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalada 

em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 

intacto.

700

22.

Kg

CENOURA - de Ia qualidade, in natura, tamanho e 

coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 

parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar 

em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves 

como podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, com manchas, 

rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalada 

em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 

intacto.

750

23.

Maço

CHEIRO VERDE - em maço, de Ia qualidade, in 

natura, tamanho e coloração uniforme, livre de 

sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. 

Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem 

defeitos graves como podridão, amassado, murcho, 

deformado, descolorado, queimado de sol, com 

manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 

Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico e intacto.

50
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24.

Kg

CHUCHU- de primeira qualidade, de tamanhos 

grande ou médio, com coloração uniforme, sem 

defeitos, intactos, firmes e bem desenvolvidos, livre 

de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície 

externa de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 

Não deve apresentar quaisquer lesão de origem física, 

mecânica ou biológica.

60

25.

Kg

COSTELA BOVINA DE BOA QUALIDADE, 

resfriada, com osso, obtida através do abate de 

animais sadios, não podem ter manchas de qualquer 

espécie, nem parasitos, nem larvas. Deve apresentar 

odor e sabor característico, cor vermelha brilhante ou 

púrpura. 0  percentual aceitável de sebo ou gordura é 

de 10%. Embalagem em saco plástico de polietileno, 

ou outro tipo de plástico, atóxico, intacto, com rótulo 

ou etiqueta que identifique: categoria do produto, 

prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de 

Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) 

ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal.

500

26.

UM

COUVE-FLOR, de Ia qualidade, in natura, tamanho e 

coloração uniforme, firme, livre de sujidades, 

parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar 

em perfeito estado ara consumo, sem defeitos graves 

como podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, com manchas, 

rachaduras, injúrias por pragas ou doenças, embalada 

em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 

intacto.

60

E-m
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27.

MAÇO

COUVE - folha, em maço, de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, bem desenvolvida, 

tenra, livre de folhas danificadas, sujidades, parasitas, 

larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em 

perfeito estado para consumo, sem defeitos graves 

como podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, com manchas, 

rachaduras, injurias por pragas ou doenças. Embalada 

em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 

intacto.

200

28.

Kg

FÍGADO BOVINO, resfriado - obtido através de 

animais sadios, não podem ter manchas de qualquer 

especie, nem parasitas, nem larvas, devem apresentar 

odor, cor e sabor característico, embalagem em saco 

plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, 

atóxico, intacto, com rótulo ou itiqueta que 

identifique: categoria do produto, prazo de validade, 

carimbo do sif (serviço de inspeção estadual) ou sim 

(serviço de inspeção municipal), com ao menos 70% 

do prazo de validade à vencer na data da entrega.

250

29.

Kg

FRANGO (COXA e SOBRECOXA) - temperatura 4 

a 6o C, carne d  aspecto próprio, não amolecido e nem 

pegajoso, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas 

esverdeadas, livres de parasitas e sujicidades. 

Embalagem c/ identificação do SIF, data de 

fabricação e validade do produto, lacre original do 

fabricante, com ao menos 70% do prazo de validade à 

vencer na data da entrega.

1400
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30.

Kg

FRANGO (PEITO) - temperatura 4 a 6o C, carne 

c/ aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, 

cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, 

livres de parasitas e sujicidades. Embalagem c/ 

identificação do SIF, data de fabricação e validade do 

produto, lacre original do fabricante, com ao menos 

70% do prazo de validade à vencer na data da entrega.

600

31.

UM

IOGURTE COM POLPA DE FRUTA, 

PASTEURIZADO, ADOÇADO 

ARTIFICIALMENTE, ISENTO DE AÇÚCAR, COM 

FIBRAS, ZERO % DE GORDURA, SABORES 

VARIADOS, COM CONSISTÊNCIA CREMOSA, 

BANDEJA DE 540 G, COM 6 COPOS 

CONTENDO 90G. ACONDICIONADO EM POTE 

DE POLIESTIRENO PRÉ-FORMATADO, 

RESISTENTE, COM TAMPA DE ALUMÍNIO 

IMPRESSA, Ia QUALIDADE. O PRODUTO 

DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS 

DE INDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, 

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO 

REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF.

150

32.

UM

IOGURTE SABORES VARIADOS em quantidades 

iguais, produto obtido a partir do leite de vaca através 

da adição de microrganismos benéficos à saúde que 

realizam a fermentação láctica sobre o leite. Produto 

pasteurizado, adoçado e com sabor. Rotulagem 

contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 

produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a

1000
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data de fabricação e a data ou prazo de validade e o 

registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção. Embalagem de polietileno 

original de fábrica com peso líquido de 1 Lt.

33.

Kg

LARANJA PÊRA- , madura, frutos de tamanho 

médio, no grau máximo de evolução, de tamanho e 

coloração uniforme, aroma e sabor da espécie, bem 

desenvolvida, sem polpa e defeitos, turgescentes, 

intactas, firmes, livre de terra ou corpos estranhos 

aderentes à superfície externa, larvas, fungos e/ou 

parasitas de acordo com a resolução 12/78 da 

CNNPA. Não deve apresentar quaisquer lesão de 

origem física, mecânica ou biológica. Kg

580

34.

Kg

LIMÃO TAHITI- de primeira qualidade, fresco, livre 

de resíduos fertilizantes e sujidades, com aroma e 

sabor da espécie, de tamanhos e coloração uniformes, 

bem desenvolvida, sem polpa e defeitos, turgescentes, 

intactas, firmes, livre de terra ou corpos estranhos 

aderentes à superfície externa, larvas, fungos e/ou 

parasitas de acordo com a resolução 12/78 da 

CNNPA. Não deve apresentar quaisquer lesão de 

origem física, mecânica ou biológica

60

35.

Kg

LINGUIÇA, bovina, SADIA OU SIMILAR, 

resfriada, cru e curada obtida exclusivamente de carne 

bovina, adicionada de gordura bovina e ingredientes. 

Deve apresentar odor, cor e sabor característico. 

Embalagem em saco plástico de polietileno, ou outro 

tipo de plástico, atóxico, intacto, com rótulo ou 

etiqueta que identifique: categoria do produto, prazo

500
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de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção 

Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM 

(Serviço de Inspeção Municipal).

36.

Kg

LINGUIÇA CALABRESA- SADIA OU SIMILAR, 

CARNE SUÍNA, CARNE MECANICAMENTE 

SEPARADA DE AVE, GORDURA SUÍNA, ÁGUA , 

PROTEÍNA VEGETAL DE SOJA, SAL, 

AÇÚCARES, ESPECIARIAS NATURAIS 

(PIMENTA VERMELHA, ALHO, CEBOLA, 

PIMENTA), embalagem original do fabricante e com 

ao menos 70% do prazo de validade à vencer na data 

da entrega.

100

37.

KG

LINGUIÇA DE FRANGO. Embalagem em saco 

plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, 

atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que 

identifique: categoria do produto, prazo de validade, 

carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE 

(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 

Inspeção Municipal).

200

38.

Kg

MAÇÃ VERMELHA-TIPO NACIONAL FUGI, 

FRUTOS, DE TAMANHO MÉDIO-TP 80/150, 

GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO 

TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, 

SEM FERIMENTOS, FIRMES, TENRA E COM 

BRILHO.

1000

39.

Kg

MAMÃO- tipo Papaia, com 80 a 90% de maturação, 

frutos de tamanho médio, com aproximadamente 

8Q0g, no grau máximo de evolução no tamanho, de 

aroma e sabor da espécie, com tamanhos e coloração

100

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 -  Vila Cidade Nova 

Tele-Fax: 3240 -1400
E-mail: desenvolvimentosocial@aauidauana.ms.gov.br - Aquidauana - CEP 79200-000

mailto:desenvolvimentosocial@aauidauana.ms.gov.br


Estado de Mato Qrosso do Sul
Qoverno Municipal de Aquidauana

Secretaria Municipal de Assistência Social

uniformes, bem desenvolvida, intactas, firmes, livre 

de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície 

externa, larvas, fungos e/ou parasitas de acordo com a 

resolução 12/78 da CNNPA. Não deve apresentar 

quaisquer lesão de origem física, mecânica ou 

biológica.

40.

Kg

MAMÃO, TIPO FORMOSA, COM 80 A 90 % DE 

MATURAÇÃO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO, 

COM APROXIMADAMENTE 800 G, NO GRAU 

MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, 

AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM 

FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM 

BRILHO.

300

41.

Kg

MANDIOCA DESCASCADA - tipo branca/amarela, 

descascada, em saco a vácuo, de Ia qualidade, in 

natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, 

livre de sujidades, parasitas, larvas. Deverá estar em 

perfeito estado para consumo, sem defeitos graves 

como podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, com manchas, rachaduras, injúrias por 

pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, 

transparentes, atóxico e intacto.

300
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42.

UM

MARGARINA VEGETAL - DORIANA OU 

SIMILAR, COM SAL, 80% de lipídeo, aspecto, 

cheiro, sabor e cor peculiares. Deverão estar isentos 

de ranço e de outras características indesejáveis. 

Poendo conter vitaminas e outras substancias 

permitidas. A embalagem deverá estar limpa, isenta 

de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de 

fragmentos estranhos, resistentes e não violadoa de 

modo a garantir a integridade do produto. Deverá 

conter extemamente os dados de identificação, 

procedência, informções ntricionais, número de lote, 

quantidade do produto e validade mínima de 06 (seis) 

meses a partir da data da entrega. Com registro no 

Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. E m b alagem  

de 500g, embalagem original do fabricante e com ao 

menos 70% do prazo de validade à vencer na data da 

entrega.

700

43.

KG

MELANCIA - peso entre 6 a 10 k g , de Ia qualidade, 

in natura, tamanho e coloração uniforme, livre de 

sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. 

Deverá estar em perfeito estado para consumo, 

madura, sem defeitos graves como podridão, 

amassado, murcho, deformado, descolorado, 

queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias 

por pragas ou doenças. Embalada em sacos de 

polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

300
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44.

Kg

MELÃO AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE, 

IN NATURA, TAMANHO E COLORAÇÃO 

UNIFORME, POLPA FIRME, LIVRE DE 

SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO 

DE FERTILIZANTE. DEVERA ESTAR EM 

PERFEITO ESTADO PARA CONSUMO, 

MADURO, SEM DEFEITOS GRAVES COMO, 

PODRIDÃO, AMASSADO, MURCHO, 

DEFORMADO, DESCOLORADO, QUEIMADO DE 

SOL, COM MANCHAS, RACHADURAS 

INJURIAS POR PRAGAS OU DOENÇAS. 

EMBALADOS EM SACO DE POLIETILENO, 

TRANSPARENTE, ATOXICO E INTACTO.

80

45.
Kg

MUSSARELA FATIADA -  SADIA OU SIMILAR, 

Ia qualidade 200

46.

DZ

OVOS BRANCOS, DE GALINHA, TIPO A 

(GRANDE), ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM DE PAPELÃO OU ORIGINAL DO 

FABRICANTE. CASCA POUCO POROSA, BEM 

LIMPA E SEM RACHADURA. PRAZO MÍNIMO 

DE VALIDADE DE 15 DIAS.

340

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 -  Vila Cidade Nova 

Tele-Fax: 3240 -  1400
E-irtail: desenvolvimentosocial@aauidauana.ms.gov.br - Aquidauana - CEP 79200-000

mailto:desenvolvimentosocial@aauidauana.ms.gov.br


Estado de Mato Qrosso do Sul 
Qoverno M unicipal de Aquidauana  

Secretaria Municipal de Assistência Social

47.

UM

PÃO de forma. Produto obtido pela cocção, em 

condições técnicas adequadas, de massa preparada 

com farinha de trigo, fermento biológico, sal e água, 

podendo conter outras substâncias alimentícias, desde 

que aprovadas e mencionadas. O pão deverá ser 

fabricado com matérias primas de primeira qualidade, 

isentas de matéria terrosa, parasitos e em perfeito 

estado de conservação, com casca, fatiado, cortado 

horizontalmente. Rotulagem contendo, no mínimo, o 

nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 

fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a 

data ou prazo de validade. Embalagem de polietileno, 

transparente e atóxica com peso líquido de 500 g.

120

48. PÃO TIPO HOT DOG-produto fresco (do dia), obtido 

por processamento tecnológico adequado, de massa 

preparada com farinha de trigo, água, sal, fermento 

biológico e gordura. A embalagem deverá estar limpa, 

isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de 

umidade e fragmentos estranhos, não violada e 

resistente, de modo a garantir a integridade do 

produto. Deverá conter extemamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, 

número de lote, quantidade do produto e validade 

mínima de 24 horas após a data da entrega. 

E m b alagen s com  10 a 2 0  u n id a d e de 50g  cada.

3000

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 -  Vila Cidade Nova 

Tele-Fax: 3240 -  1400
E-mail: desenvolvimentosocial@aauidauana.ms.gov.br - Aquidauana - CEP 79200-000

mailto:desenvolvimentosocial@aauidauana.ms.gov.br


Estado de Mato Qrosso do Sul
Qoverno Municipal de Aquidauana

Secretaria Municipal de Assistência Social

49.

Kg

PÂO - de sal, francês. Produto obtido pelo 

amassamento e cozimento de massa preparada 

obrigatoriamente com farinha de trigo, sal e água, que 

se caracteriza por apresentar casca crocante, de cor 

uniforme castanho-dourada e miolo de cor branco- 

creme de textura e granulação fina não uniforme. 

Embalado em saco de polietileno de baixa densidade, 

atóxico

e de primeiro uso.

6000

50.

Kg

PERA argentina, de Ia qualidade, in natura, tamanho e 

coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, 

laivas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em 

perfeito estado para consumo, madura, sem defeitos 

graves como podridão, amassado, murcho, 

deformado, descolorado, queimado de sol, com 

manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 

Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico e intacto.

80

51.

Kg

PIMENTÃO verde, de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de 

sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. 

Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem 

feitos graves como podridão, amassado, murcho, 

deformado, descolorado, queimado de sol, com 

manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 

Embalado em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico e intacto.

50
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52.

Kg

PPJESUNTO cozido, sem capa de gordura, em peça, 

embalado a vácuo em saco plástico transparente e 

atóxico, limpo, não violado e resistente, com rótulo ou 

etiqueta que identifique: categoria do produto, prazo 150
de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção

Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM 

(Serviço de Inspeção Municipal).

53. POLPA DE ACEROLA, Produto obtido a partir de 

frutas maduras e sadias, por meio de processo 

tecnológico adequado. Produto congelado, não 

fermentado, não adoçado e sem conservantes. Ausente

UM
de substâncias estranhas. Rotulagem contendo, no

50mínimo, registro do produto no MAPA, o nome do 

fabricante e o do produto, o CNPJ/DAP do fabricante,

a data de fabricação e o prazo de validade.

Embalagem em polipropileno de baixa densidade 

atóxico com peso líquido 100 g r

54. POLPA DE GOIABA. Produto obtido a partir de 

frutas maduras e sadias, por meio de processo 

tecnológico adequado.Produto congelado, não 

fermentado, não adoçado e sem conservantes. Ausente

UM
de substâncias estranhas. Rotulagem contendo, no

50mínimo, registro do produto no MAPA, o nome do 

fabricante e o do produto, o CNPJ/DAP do fabricante,

a data de fabricação e o prazo de validade.

Embalagem em polipropileno de baixa densidade 

atóxico com peso líquido de 100 g.
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55.

UM

POLPA DE MARACUJÁ. Produto obtido a partir de 

frutas maduras e sadias, por meio de processo 

tecnológico adequado. Produto congelado, não 

fermentado, não adoçado e sem conservantes. Ausente 

de substâncias estranhas. Rotulagem contendo, no 

mínimo, registro do produto no MAPA, o nome do 

fabricante e o do produto, o CNPJ/DAP do fabricante, 

a data de fabricação e o prazo de validade. 

Embalagem em polipropileno de baixa densidade 

atóxico com peso líquido de 100 g.

50

56.

UM

QUEIJO FRESCO Produto elaborado com leite de 

vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco 

creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, 

levemente salgado. Rotulagem contendo, no mínimo, 

o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 

fabricante, o número do lote, a data ou prazo de 

validade, Embalagem 01 k g

50

57. UM QUEIJO Parmesão Ralado 50g 30
58.

Kg

REPOLHO - verde, de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, tenro, livre de folhas 

danificadas, sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 

fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 

consumo, sem defeitos graves como podridão, 

amassado, murcho, deformado, descolorado, 

queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias 

por pragas ou doenças. Embalado em sacos de 

polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

450

59.
UM

REQUEIJÃO CREMOSO DE BOA QUALIDADE 

(250 gr) 50

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 -  Vila Cidade Nova 

Tele-Fax: 3240 -  1400
E-mail: desenvolvimentosocial@aouidauana.ms.gov.br - Aquidauana - CEP 79200-000

mailto:desenvolvimentosocial@aouidauana.ms.gov.br


w

Estado de Mato Qrosso do Sul 
Qoverno Municipal de Aquidauana 

Secretaria Municipal de Assistência Social

60.

PC

SALSICHA (PCT. C/ 3 KG) - salsicha tp rot dog 

congelada. O produto não deverá apresentar superfície 

úmida, pegajosa, partes flácidas ou consistência 

anormal com indícios de fermentação. Embalagem 

transparente devidamente acondicionada em pacotes 

de aproximadamente 3 kg. com identificação do SIF, 

data de fabricação e validade do produto. Emgalagem 

com lacre original do fabricante.

250

61.

Kg

TILÁPIA em filé. Congelado, sem pele, sem espinha, 

obtido através do abate de animais sadios, não podem 

ter manchas de qualquer espécie, nem parasitas, nem 

larvas. Deve apresentar odor, cor e sabor 

característico. Embalagem em saco plástico de 

polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, intacto, 

com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do 

produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço 

de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 

Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal).

200

62.

Kg

TOMATE, TIPO SALADA, tamanho médio a grande, 

de primeira, com aproximadamente 60 % de 

maturação sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem 

manchas, com coloração uniforme e brilho.

1100

63.

Kg

VAGEM- curta, de tamanhos e coloração uniformes, 

sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem 

desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos 

aderentes à superfície externa de acordo com a 

resolução 12/78 da CNNPA. Não deve apresentar 

quaisquer lesão de origem física, mecânica ou 

biológica.

150
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64. UVA ITÁLIA OU RUBI de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, 

parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar 

em perfeito estado para consumo, madura, sem

Kg defeitos graves como podridão, amassado, murcho, 

deformado, descolorado, queimado de sol, com 

manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 

Embalada em recipiente que garanta a sua 

conservação.

70
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BEBIDAS

ITEM UM PRODUTO QTDE
1 . UM ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LTS 1500
2. UM ÁGUA MINERAL, garrafa plástica de 1,5 L 200
3. FD AGUA MINERAL S/ GÁS 500ml - FARDO C/12 50
4. Kg BARRA DE GELO 5 KG 100
5. PC Barra de gelo, cubo, pesando 8Kg o pacote. 50
6. FD REFRIGERANTE 2 LITROS- 6 UNIDADES 340
7.

GAR
SUCO DIVERSOS SABORES (500ML) TP MAGUARY OU 

SIMILAR 150
8.

PC

SUCO EM PÓ (lOOOg) SABOR DE LARANJA, com açúcar, 

produto embalado em plástico ou plástico laminado, pesndo 

lOOOg e acondicionado em embalagem original de fábrica, 

contendo informações do fabricante e composição do produto. 500
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ANEXO I - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES

ITE
M UNID. ESPECIFICAÇÃO QTDE

1. PC

Absorvente higiênico, macio, normal, com 
impermeabilização em um dos lados, sem abas, 
atóxico em contato com a pele, acondicionado 
em embalagem original do fabricante, pacote 
com 8 unidades, com a especificação dos 
componentes, informações do fabricante e 
registro no Ministério da Saúde.

150

2. UN

APARELHO DE BARBEAR TIPO LÂMINA 
DESCARTÁVEL MATERIAL LÂMINA DE 
AÇO COM 2 LÂMINAS CABO DE PLATICO 
ANATÔMICO COM ESTRIAS DE 
BORRACHA COM FITA LUBRIFICANTE.

80

3. UN CONDICIONADOR DE CABELO P/ 
ADULTO 350ML

100

4. UN

Condicionador infantil para cabelos normais, 
contendo 500ml embalagem original de fábrica, 
contendo informações do fabricante, 
composição, químico responsável, data de 
validade estampada na embalagem.

150

5. c x

COTONETES - com astes plásticas flexíveis, o 
algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo 
e macio, inodoro, cor branca, com no mínimo 
75 unidades.

70

6. UN CREME DE PENTEAR PARA ADULTO 
300ML 80

7. UN

CREME DENTAL - em pasta, com flúor, com 
90g, acondicionado em embalagem original do 
fabricante, com a especificação dos 
componentes, informações do Fabricante e 
Registro no Ministério da Saúde estampado na 
embalagem.

80

8. UN DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 
AEROSOL 150 ML FEMININO 60

9. UN DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 
AEROSOL MASCULINO 150ML 60

10. UN ENXAGUANTE BUCAL INFANTIL 250ML 20
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11. UN ESCOVA DE CABELO PARA ADULTO 20

12. UN ESCOVA DE DENTE MACIA 100

13. UN ESPONJA PARA BANHO / INFANTIL 50

14. UN

ESPONJA PARA BANHO, de espuma 
poliuretana e fibra de poliester com talco, anti 
alérgico, formato oval, com dupla face, sendo 
uma mais aspera, medindo aproximadamente 13 
X 9 cm.

30

15. BALD
E

LENÇO UMIDECIDO BALDE 450 
UNIDADES 40

16. FD PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 60MT 
PCT COM 04 ROLOS 500

17. UN PENTE PARA PIOLHO 20

18. UN PENTE PLÁSTICO-Tamanho M, com dentes 
ondulados e cabo com suporte de borracha. 20

19. UN

POMADA DE ASSADURA- 40 g, produto 
dermatologicamente testado, original de fábrica, 
com data de fabricação e prazo de validade 
estampados na embalalgem

20

20. UN

REPELENTE SPLAY - 100 ML - Repelente 
corporal em spray de longa duração destinado às 
crianças a partir de 6 meses. Possui icaridina em 
sua fórmula que oferece proteção contra os 
insetos voadores, inclusive o mosquito que 
transmite dengue, zika e chikungunya. E a base 
de água, sem fragrância e testado 
dermatologicamente.

20

21. UN

SABONETE EM BARRA 90G- Com glicerina, 
fragância diversas, acondicionado em 
embalagem original do fabricante, com registro 
no Ministério da Saúde, informações do 
fabricante e composição estampada na 
embalagem.

200
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22. UN

SABONETE EM BARRA 90GR INFANTIL- 
Com glicerina, fragância diversas, para uso 
infantil, acondicionado em embalagem original 
do fabricante, com registro no Ministério da 
Saúde, informações do fabricante e composição 
estampada na embalagem

200

23. GL SABONETE LÍQUIDO (GL.) 5 LITROS 20

24. UN SABONETE LÍQUIDO 200ML 30

25. UN SHAMPOO 500ml NEUTRO 80

26. UN

SHAMPOO P/ CABELO- INFANTIL- 500 ml, 
suave, neutro, antialérgico, acondicionado em 
embalagem original do fabricante, contendo 
informações do fabricante estampado na 
embalagem.

80

27. UN
TALCO INFANTIL - branco, perfumado e 
antialérgico, acondicionado em embalagem de
200 g '

50

28. UN TALCO P/PÉS CANFORADO 100GR 50

29. PC FRALDA DESCARTÁVEL (RN) 40

30. PC FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAM 
P C/ 26 UNID 150
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FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G 
PACOTE C/ 8 UNIDADES-Fralda descartável 
infantil para crianças de 9 a 12kg, formato 
anatômico de cintura ajustável, dotada de 
recortes nas pernas, de preferência com 2 a 4 
elásticos, possibilitando ajuste perfeito. Seu 
revestimento interno deverá ser confeccionado 
de polpa de celulose e gel ultra-absorvente, com 
dupla camada de proteção, bordas úmidas entre 
si, fixando a camada intermediária, evitando seu 
deslocamento durante o uso e barreira 
antivazamento impermeáveis nas laterais. Ser 
isenta de substâncias alergênicas ou tóxicas, 
apresnetar superfície uniforme, livre de 
empelotamentos ou qualquer outro defeito 
prejudicial ao seu uso. O revestimento externo 
deverá ser confeccionado em plástico 
apropriado, do tipo filme polietileno, com 
espessura, flexibildade e resistência adequadas. 
Ser dotada de faixa multi ajustável de duas tiras 
adesivas (abre/fecha), devidamente impregnada 
de substâncias aderentes antiarlérgica, 
possuindo nas extremidades pequenas 
dobraduras que permitam preservar suas 
adesividade e o fácil manuseio. Apresentar 
nome e CRQ ou CRF do responsável, 
certificado de Registro do Ministério da Saúde, 
data de fabricação e validade do produto 
impressa e visível em cada pacote. Embalagem 
plástica resistente e original do fabricante._____
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FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO 
EXTRA GC/ 7  UNIDADES- Fralda descartável 
infantil para crianças acima de 12 kg, formato 
anatômico de cintura ajustável, dotada de 
recortes nas pernas, de preferência com 2 a 4 
elásticos, possibilitando ajuste perfeito. Seu 
revestimento interno deverá ser confeccionado 
de polpa de celulose e gel ultra-absorvente, com 
dupla camada de proteção, bordas úmidas entre 
si, fixando a camada intermediária, evitando seu 
deslocamento durante o uso e barreira 
antivazamento impermeáveis nas laterais. Ser 
isenta de substâncias alergênicas ou tóxicas, 
apresnetar superfície uniforme, livre de 
empelotamentos ou qualquer outro defeito 
prejudicial ao seu uso. O revestimento externo 
deverá ser confeccionado em plástico 
apropriado, do tipo filme polietileno, com 
espessura, flexibildade e resistência adequadas. 
Ser dotada de faixa multi ajustável de duas tiras 
adesivas (abre/fecha), devidamente impregnada 
de substâncias aderentes antiarlérgica, 
possuindo nas extremidades pequenas 
dobraduras que permitam preservar suas 
adesividade e o fácil manuseio. Apresentar 
nome e CRQ ou CRF do responsável, 
certificado de Registro do Ministério da Saúde, 
data de fabricação e validade do produto 
impressa e visível em cada pacote. Embalagem 
plástica resistente e original do fabricante._____
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33. PC

FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M 
PACOTE COM 8 UNIDADES-Fralda 
descartável infantil para crianças de 7 a 9 kg, 
formato anatômico de cintura ajustável, dotada 
de recortes nas pernas, de preferência com 2 a 4 
elásticos, possibilitando ajuste perfeito. Seu 
revestimento interno deverá ser confeccionado 
de polpa de celulose e gel ultra-absorvente, com 
dupla camada de proteção, bordas úmidas entre 
si, fixando a camada intermediária, evitando seu 
deslocamento durante o uso e barreira 
antivazamento impermeáveis nas laterais. Ser 
isenta de substâncias alergênicas ou tóxicas, 
apresnetar superfície uniforme, livre de 
empelotamentos ou qualquer outro defeito 
prejudicial ao seu uso. 0  revestimento externo 
deverá ser confeccionado em plástico 
apropriado, do tipo filme polietileno, com 
espessura, flexibildade e resistência adequadas. 
Ser dotada de faixa multi ajustável de duas tiras 
adesivas (abre/fecha), devidamente impregnada 
de substâncias aderentes antiarlérgica, 
possuindo nas extremidades pequenas 
dobraduras que permitam preservar suas 
adesividade e o fácil manuseio. Apresentar 
nome e CRQ ou CRF do responsável, 
certificado de Registro do Ministério da Saúde, 
data de fabricação e validade do produto 
impressa e visível em cada pacote. Embalagem 
plástica resistente e original do fabricante.

50

34. PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM 
G C/ 22 UNID 150

35. PCT FRALDA DESCARTÁVEL "M", PCT. C/ 54 
UNID. 100

36. PCT FRALDA DESCARTÁVEL "EXG", PCT. C/ 
42 UNID. 100
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ANEXO II - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES

ITE
M

UNID ESPECIFICAÇÃO QTDE

1. UN
AGUA SANITÁRIA - Composição: Hipoclorito 
de Sódio e Água; Princípio Ativo: Hipoclorito de 
Sódio; Teor de Cloro Ativo: 2,0 a 2,5% p/p.(21ts)

600

2. UN

Álcool etílico, líquido, embalagem plástica com 
1000 ml, 92,8° inpm, uso doméstico, pronto para 
uso, original de fábrica, embalagem lacrada, com 
Registro no Ministério da Saúde, validade e 
informações do fabricante estampas no rótulo do 
produto.

200

3. LIT

ÁLCOOL GEL - GEL A BASE DE ÁLCOOL 
PARA HIGIENIZAÇÃO, A 70%, COM AÇÃO 
ANTISSÉPTICA, SEM ENXÁGUE; 
COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, 
POLÍMERO CARBOXÍLICO, 
NEUTRALIZANTE, UMECTANTE, 
CONSERVANTE, QUELANTE E ÁGUA 
DEIONIZADA. PRAZO DE VALIDADE: 24 
MESES A PARTIR DA DATA DE 
FABRICAÇÃO / (EMBALAG. DE 1L)

80

4. UN

AMACIANTE DE ROUPAS- Com validade de 6 
meses no mínimo, armazenados em frascos 
plásticos de 02 litros, sendo os mesmos opacos, 
resistentes e com tampa para evitar vazamentos. 
Quanto a rotulagem, esta deverá atender todas as 
informações exigidas por lei e apresentar 
notificação junto a ANVISA.

100
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5. ROL
0 BARRAGEM (VENENO) 30

6. PAR

BOTA DE PVC INJETADO CANO MEDIO, 
COR BRANCA FEMENINO, FORRO 
INTERNO EM POLIESTER, 
ANTIDERRAPANTE DE FACIL LIMPEZA E 
HIGIENIZAÇÃO, COM CA, DIVERSOS 
TAMANHOS.

50

7. UN BRILHA ALUMÍNIO (500 ml) 200

8. UN

Cera líquida, incolor, auto brilho, com 850 ml, 
pronto para uso, original do fabricante, com 
Registro no Ministério da Saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem.

200

9. UN

Cera líquida, vermelha, auto brilho, com 850 ml, 
pronto para uso, original do fabricante, com 
Registro no Ministério da Saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem.

100

10. UN CREOLINA 500ml 30

11. FRAS

DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - 
germecida, pronto uso, original do fabricante, 
com registro no Ministério da Saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem.

600
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12. UN

DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML- Neutro, 
pronto uso, biodegradável, original do fabricante, 
com Registro do Ministério da Saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem.

700

13. PC

ESPONJA DUPLA FACE- Pacote com 3 
unidades, de fibra sintética, para uso geral de 
limpeza, medindo 7cm X 1 lcmX 2,2cm, com 
informações da composição e fabricante em 
embalagem original.

120

14. PC ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UNID) 250

15. UN FLANELA PARA LIMPEZA (40 X 60) 200

16. FD FOSFORO LONGO 8x240 PARA COZINHA 
(240 UNIDADES) 150

17. UN INSETICIDA 300 ML SPRAY 50

18. UN

LIMPA VIDRO, LIQUIDO, INCOLOR/AZUL, 
FRASCO COM GATILHO, A EMBALAGEM 
DEVERA CONTER EXTERNAMENTEOS 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA, NUMERO DO LOTE, 
VALIDADE E N° REGISTRO MINISTÉRIO DA 
SAUDE, 500ML

50

19. UN

LIMPADOR DESENGORDURANTE COM 550 
ML - Multiuso, concentrado, para limpeza pesada, 
acondicionado em frascos de 550 ml, registro na 
ANVISA, validade mínima de 12 meses a partir 
da data de entrega.

250

20. UN LISOFORME 500ml 30

21. UN

LUSTRA MÓVEIS-500 ML,produto com 
silicone, fragância suave, registro na ANVISA, 
validade mínima de 12 meses a contar da data da 
entrega.

60
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22. PAÍ1

LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE 
LATEX NATURAL, CANO MEDIO, 
REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, 
SUPERFÍCIE EXTERNA a n t id e r r a p a n t e , 
ABNT NBR 13393, COM CA, DIVERSOS 
TAMANHOS

80

23. PCI PACOTE DE VENENO EM PÓ PARA CUPIM 
PACOTE COM 1 KG 50

24. UN PALHA DE AÇO COM 14 UNIDADES 100

25. PC PANO PERFEX 60X33CM COM 5 UNIDADES 50

26. UN

QUEROSENE- 900 ML, com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante 
estampados no rótulo. 0  líquido deve ser límpido 
e sem impurezas.

20

27. UN REFIL PARA RODO - 40 CM - RODO 2000 50

28. UN REFIL PARA RODO - 60 COM - RODO 2000 50

29. UN RODO 2.000 EM AÇO 40 CM 30

30. UN RODO 2.000 EM AÇO 60 CM 30
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31. PC

SABÃO EM BARRA- 200gr, embalagem com 5 
unidades, composição: sódio, glicerina, 
branqueador ótico, sais inorgânicos, carbonato de 
cálcio e água. A embalagem deve conter todas as 
informações exigidas por lei e paresentar 
notificação junto a agência nacional de vigilância 
sanitária.

250

32. KIL(3

SABÃO EM PÓ -  TIPO OMO/TIXAN YPÉ OU 
SIMILAR, CONCENTRADO PARA 
LAVAGEM DE ROUPA E LIMPEZA GERAL 
(embalagem sacos plásticos comi kg) Composição 
Química: Tensoativos aniônicos, carbonatos, 
polifosfatos, agentes alcalinizantes, enzima 
branqueador, corante, fragrância. Principio Ativo: 
Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio ou Acido 
Dodecilbenzeno Sulfônico Linear a 90%. PH 
(1%) aproximadamente entre 10,50 a 11,50g/l, 
Aparência: Pó Homogêneo Azulado, possuir nível 
de espuma controlado para redução de enxagues, 
e deixar a roupa com aroma agradável. Fabricante 
devera ter laudos e certificado das embalagens. 
Litros, embalagem certificada pelo IMETRO, 
fabricante devera ter laudo ou fichas técnicas de 
especificação do produto, ficha de informações 
sobre a segurança de produtos químicos, registros 
ou notificações da legislação vigente no 
Ministério da Saúde e ANVISA para produtos e 
embalagens. Data de fabricação, nome e registro 
do químico responsável com CRQ, razão social, 
endereço e CNPJ do fabricante deverão constar 
visivelmente na embalagem.

300

33. FD SACO DE LIXO 40 LTS (C /100 UNID.) 100
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34. PC SACO DE LIXO 50L, MEDINDO 60X70CM, 
EMBALAGEM COM 100 UNIDADE PCT 120

35. FD SACO DE LIXO REFORÇADO - 100 L (FD C/ 
100 UNIDADES) 120

36. FD SACO DE LIXO REFORÇADO - 60 L (FD C/ 
100 UNIDADES) 100

37. UN

SAPONACEO EM PÓ- Embalagem com 300 
gramas, original do fabricante, com registro do 
Ministério da Sáude, químico responsável, 
indicação do uso, composição, data de fabricação, 
validade e informações do fabricante estampado 
na embalagem.

100

38. UN SODA CÁUSTICA DE 1 KG 30

39. UN
VASSOURA DE NYLON- 22 CM-com cerdas 
macias plástico, cabo de madeira com 
comprimento mínimo de 1,1 Om.

50

40. UN

VASSOURA DE PELO- 30CM X 
4,5CMX3,5CM, com cerdas de nylon, cabo de 
madeira com comprimento mínimo de 1,10m, 
para uso doméstico.

50

41. UN VASSOURA DE PIAÇAVA, medindo no 
mínimo 20X3 cm, cabo de madeira com 1,10 m. 30
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42. UN

VASSOURA TIPO ANCINHO EM PLÁSTICO- 
C/ CABO, PRÓPRIA P/ RECOLHER GRAMA E 
FOLHAS, POIS POSSUI ÂNGULO MAIOR DE 
ATUAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES: PONTA PVC, 
CABO 110CM.

20

43. UN VASSOURA METÁLICA (Tipo rasteio) 22 
dentes, com cabo de no mínimo 1,2 metros. 10

44. UN

VASSOURA LIMPA TETO BOLA PLÁSTICA 
18 CM DIÂMETRO SEM CABO EXTENSOR 
DE 105 CM 15

45. UN

VASSOURA PARA LIMPEZA DE BACIA 
SANITÁRIA- Estrutura de madeira, ou plástico, 
com cerdas de nylon, medindo 20 cm de 
comprimento e cabo de 30 cm.

30
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ANEXO III - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES

ITEM UNID. ESPECIFICAÇÃO QTDE

1. UN AVENTAL PARA MERENDA DE NAPA 30

2. UN BALDE DE PLÁSTICO - 20 LITROS 30

3. UN BALDE DE PLÁSTICO - 30 LITROS 30

4. UN BOBINA PICOTADA DE SACO PLÁSTICO - 5 
Kg (C/ 500 UNID) 40

5. UN BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 
7 LITROS 40

6. UN
Borracha para panela de pressão, borracha de 
vedação para panela de pressão de capacidade de 4,5 
litros

40

7. UN

CAPA P/ CHUVA - CORES: AMARELA, AZUL, 
FUMÊ E TRANSPARENTE;
TAMANHOS: G e GG; ESPECIFICAÇÕES: CAPA 
DE SEGURANÇA COM CAPUZ, 
CONFECCIONADA EM TELA DE POLIÉSTER 
REVESTIDA DE PVC EM UMA DAS FACES, 
FECHAMENTO FRONTAL POR MEIO DE 
QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO,
E COSTURAS POR MEIO DE SOLDA 
ELETRÔNICA.

50

8. UN CESTO DE LIXO C/ PEDAL 18L 30

9. UN CESTO DE LIXO, 20 LITROS COM TAMPO 30

10. UN CESTO DE LIXO PLÁSTICO COM TAMPA E 
PEDAL 50 30

11. UN CESTO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 
100 LITROS TELADO 08

12. UN COADOR DE PANO P/ CAFÉ (GRANDE) 80
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13. UN COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL - 
PCT C/100 UNID. 50

14. UN COLHER DESCARTÁVEL P/ REFEIÇÃO, PCT 
C/ 50 UNIDADES 50

15. PC

Copo descartável em poliestireno, não tóxico, não 
reciclado, com capacidade de 180 ml, na cor branca, 
embalagem com 100 unidades, original de fábrica, 
responsável técnico, composição do 
fabricanteestampada na embalagem.

300

16. PC

Copo descartável em poliestireno, não tóxico, não 
reciclado, com capacidade de 50 ml, na cor branca, 
embalagem com 100 unidades, original de fábrica, 
responsável técnico, composição do 
fabricanteestampada na embalagem.

200

17. UN CORDA P/ VARAL, NYLON, PCT C/ 10M 40

18. UN CHUPETAS 50

19. UN ESCOVA DE LAVAR ROUPA 40

20. UN

ESCOVA LAVAR MAMADEIRAS- 30 CM de 
comprimento, com cerdas de nylon macias e 
duráveis, sua composição deve ser a base de 
polipropileno e nylon.

40

21. UN ESPANADOR NAYLON 30

22. ROLO FILME ROLO 30 METROS 50

23. UN FILTRO PARA CAFÉ N° 103 CX COM 30 
FILTROS 100

24. UN FIO DE NAYLON PARA VARAL COM 10 
METROS 15

25. MN FUNIL PLÁSTICO MÉDIO 30

26. PC GARFO DESCARTÁVEL P/BOLO - (PCT. C/ 
50 UNID). 100
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GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO 
(PCT. C/ 50 UNDADES) 50

28. UN GARRAFA TÉRMICA DE INOX 1,800 LITROS 50

29. PC

GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL- 
24X22CM, embalagem com 50 unidades, extra 
branco, 100 fibras naturais, folha simples de alta 
qualidade, acondicionado em embalagem plástica 
transparente, original do fabricante, contendo 
informações do fabricante e da composição do 
produto.

300

30. UN LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL 180ML 20

31. UN LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL 50ML 20

32. 1IN

LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPA 
CAPACIDADE DE 100L. medidas :Diâmetro : 
51 cm Altura: 69cm Capacidade : 100 litros cores 
Disponivéis: Preto Materiais Utilizados : Plástico 
Polipropileno.

20

33. F•c LUVAS PLÁSTICAS- Descartável para cozinha, 
embalagem com 100 unidades, original de fábrica. 30

34. 1JN MAMADEIRA 250 ML COM BICO DE 
SILICONE 30

35. 1JN MANGUEIRA PARA JARDIM COM 30 METROS 10

36. 1JN MANGUEIRA PARA JARDIM DE 50 METROS 10

37. I>C MÁSCARA DESCARTÁVEL DE TNT COM 
ELÁSTICO - ( PACOTE COM 100 UNIDADES) 20

38. 1JN
Pá para lixo com aparador em metal, medindo 
aproximadamente 20x5 cm e cabo em madeira 
medindo no mínimo 50 cm.

30

39. [>C PALITO P/ ALGODÃO DOCE C/100 UNID. 50

40. 1JN PANO DE CHÃO ( SACO ALVEJADO) 
MEDINDO 60 X 80 200
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PANO DE COPA (40 X 66 CM), EM ALGODÃO.

42. UN
Pano de prato atoalhada 100% algodão, medindo 
aproximadamente 46x68 cm, com selo contendo a 
composição e informações fabricante___________

43. PC

PAPEL TOALHA-Pacote com 2 unidades, para 
cozinha, alta absorção, embalagem original do 
fabricante, contendo informações da composição do 
produto e do fabricante._______________________

44.
UN PRATO DESCARTÁVEL PEQUENO PARA 

BOLO-PCT C/10UND.

45.
PC PRATO DESCARTÁVEL 18CM, BRANCO, PCT 

C/ 10UNID.

46.
PC PAPEL ALUMÍNIO - DIMENSÃO: 7,5CM; 

COMPRIMENTO: 30 M.

47. PCT PILHA PALITO ALCALINA PCT COM 8 
UNIDADES

48. UN
PRENDEDOR DE ROUPA- Embalagem com 12 
unidades, produto atóxico, material plástico com 
formato anatômico.

49. UN

REGISTRO DE BOTIGAO DE GAS COM 
MANGUEIRA - APROVADO PELO IMETRO

1 Regulador de gás. Acompanha: 80 cm de 
mangueira e 2 abraçadeiras.
Indicado para regular a pressão de saída em botijões 
de até 13 kg. Uso doméstico. Jamais utilizar 
qualquer tipo de ferramenta para apertar a borboleta. 
Validade 5 anos.
Pronto para a instalação, pois acompanha 80 cm de 
mangueira e 2 abraçadeiras____________________

50. UN

PAPEL TOALHA INTERFOLHA FARDO 
COM 5 PACOTES DE 1000
O papel toalha descartável é um produto feito de 
celulose e serve para o mesmo propósito de toalhas 
convencionais, tais como a secagem das mãos, 
limpeza de vidros e até mesmo para absorver 
líquidos. Os papeis toalhas são descartáveis, 
evitando assim o acúmulo de germes.
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51. I>C

SAQUINHOS DE PAPEL P/ PIPOCA: PAPEL 
LISO, CONTEÚDO 50 UNID, DIMENSÕES 
CADA: 13CM DE ALTURA E 7,5 E 13 CM DE 
LARGURA.

150

52. í>c

SAQUINHO PLÁSTICO P/ HOT DOG- 
CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM 
POLIETILENO E PIGMENTOS ATÓXICOS, 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 50 UNID, 
DIMENSÕES: 20 CM DE LARGURA E 12 CM 
DE COMPRIMENTO.

400

53. UN SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 82 X 49 C/ 
100 10

54. 1>c
Touca para cabelo, descartável, de TNT, selo com 
informação do fabricante e da composição do 
produto. Pacote com 100 unidades.

10
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