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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

30/06/2022
Pregão eletrônico
31/2022 - PE
31/2022

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE
GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA MERENDA ESCOLAR DURANTE O 2º SEMESTRE
DE 2022.

Participante: SCS COMERCIO LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 ABACAXI PÉROLA: Com polpa intacta e limpa, compacta, firme, com
coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, pesando entre 1 a 1,5
kg, aroma e sabor da espécie, sem rachaduras ou cortes na casca, não
apresentando manchas, danos físicos, bolores ou outros defeitos que
possam alterar a sua aparência e/ ou qualidade. Livre de umidade externa
anormal e resíduos de fertilizantes. De colheita recente, com
acondicionamento em caixas devidamente higienizadas.

2.000,0 UN 7,26 14.520,00

2 AÇÚCAR CRISTAL – Açúcar cristal, branco 1ª qualidade, contendo
sacarose, peneirado, originário do suco da cana, livre de fermentação, isento
de matérias terrosas parasitas e detritos de animais e vegetais, rotulada de
acordo com a legislação vigente. Embalagem plástica, primária transparente,
incolor, resistente com solda reforçada, vedado hermeticamente contendo 5
kg A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto e
data de validade mínima de 12 meses. NÃO SERÁ ACEITO AÇÚCARES
COMPACTADOS EM PEDRA, EXIGÊNCIA NO RECEBIMENTO DE
AÇÚCAR SOLTO.

200,000 PCT 21,50 4.300,00

3 AÇÚCAR DE BAUNILHA - Açúcar refinado, aroma idêntico ao natural de
baunilha. Industria Brasileira. Pacotes contendo 500 gramas. Deve conter
data de fabricação, prazo de validade, lote do produto.

60,000 PCT 9,69 581,40

4 AMIDO DE MILHO- Produto deve seguir as seguintes características:
amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias-primas sãs e
limpas, isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido,
fermentado ou rançosos. Sob a forma de pó. Acondicionado em embalagens
plásticas atóxica integra, resistente com solda vedada. A embalagem deverá
conter dados de identificação e procedência, número de lote, data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses a contar da data de
entrega. Embalagens de 1 kg cada. Com registro no órgão competente.

90,000 KG 14,69 1.322,10

5 ARROZ PARBORIZADO TIPO 1: pacote com 5 kg, grupo beneficiado,
subgrupo: parabolizado. Classe longo fino, constituído de grãos inteiros com
teor de umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos.
Embalagens de 5 kg em sacos plásticos

110,000 PCT 20,80 2.288,00
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transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantem a
integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega. A embalagem deve ser de plástico transparente,
resistente com solda reforçada e íntegra. Na embalagem deverá conter o
selo aprovado pela ABIAP (Associação Brasileira das Indústrias de Arroz
Parborizado). Não contém Glúten.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

6 BANANA PRATA: Semi- madura com grau de maturação tal que lhes permita
manipulação e conservação adequada para consumo mediato e imediato,
tamanho médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes,
devem ser íntegras, sem manchas/ rupturas e/ou amassadas, nem muito
maduras, sem bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. Deverão
ser bem desenvolvidas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, acondicionadas em pencas íntegras. De colheita
recente. Acondicionadas em caixas adequadamente higienizadas.

1.000,0 KG 6,83 6.830,00

7 BATATA MONALISA: escovada, grupo I ou II, classe 2, tipo especial (de 45 a
85 mm de diâmetro transversal), pesando entre 100 e 200 gramas a unidade.
Sem emissão de brotos, 1ª qualidade, nova. Devem apresentar
características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente
desenvolvidas, bem formadas, limpas, livres de rachaduras ou cortes na
casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade, com coloração própria, livres de pragas e
doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação.

850,000 KG 6,90 5.865,00

8 BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA ELABORADA COM POLPA DE FRUTA:
Embalagem de 850 gramas Sabores: Morango, Frutas vermelhas, Coco e
Salada de Frutas. Embalagem em Garrafa com tampa de rosca. Não pode
ser em saquinhos. Leite pasteurizado integral e/ou leite em pó integral, soro
de leite e/ou soro de leite em pó, açúcar, preparado de morango (água,
açúcar, polpa de morango, romatizante: idêntico ao natural de morango,
acidulante: ácidolático (INS 270), conservante: sorbato de potássio (INS
202), espessante: goma xantana (INS 415), carboximetilcelulose sódica (INS
466) e gomaguar (INS 412) e corante natural: carmim de cochonilha (INS
120), creme de soro de leite, estabilizante (gelatina, açúcar e
espessante:goma guar (INS 412) e fermento lácteo. Não contém glúten.
Contém lactose. Nova receita. Nota: a informação constará na embalagem
por um período mínimo de 90 dias. Alérgicos: contém leite e derivados.
Contém soro de leite. Este produto não é iogurte. Contém aromatizante
sintético idêntico ao natural. Marca referência: Aurora.

1.200,0 FR 9,40 11.280,00

9 BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA ZERO LACTOSE ELABORADA COM
POLPA DE FRUTA: Embalagem de 850 gramas Sabores: Morango, Frutas
vermelhas, Coco e Salada de Frutas. Embalagem em Garrafa com tampa de
rosca. Não pode ser em saquinhos.
Leite pasteurizado integral e/ou leite em pó, soro de leite e/ou soro de leite
em pó, açúcar, preparado de uva verde (água, açúcar, suco concentradode
uva, amido modificado, aromatizante: sintético idêntico ao natural de uva
verde, acidulante: ácido cítrico(INS 330), conservador: sorbato de potássio
(INS 202), espessante: goma xantana (INS 415) e corante natural: clorofila
(INS 141i), creme de soro de leite, estabilizante (gelatina, açúcar e
espessante: goma guar (INS 412), enzima lactase e fermento lácteo. Não
contém gluten. Não contém lactose. Alérgicos: contém leite e derivados.
Diabéticos: contém glicose. Consumir preferencialmente sob orientação
nutricional ou médica. Contém soro de leite. Este produto não é iogurte.
Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Marca referência Aurora.

80,000 FR 10,90 872,00

10 BISCOITO DOCE MARIA: Tipo Maria, pacotes de 370 gramas, contendo 2
pacotes de 185 gramas cada. Com dupla embalagem, crocante, não
quebradiço. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite em
pó, fermentos

310,000 PCT 8,75 2.712,50
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químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, emulsificante,
lecitina de soja, aromatizante, acidulante acido láctico, melhorador de
farinha.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

11 BISCOITO DOCE ROSCA DE CALDA: Biscoito doce sabor baunilha com
calda. Peso líquido 340 gramas. Industria brasileira. Ingredientes: Farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, amido de
milho, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento químico (bicarbonato de
amônio), melhorador de farinha (metabissulfito de sódio), emulsificante
(lecitina de soja) e aromatizante. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS:
CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA.

600,000 PCT 6,49 3.894,00

12 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA: Sabor coco e chocolate. Pacote de
800 gramas. Contém glúten. Embalagem deverá constar tabela de
informação nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo
6 meses. Entregue conforme cronograma da merenda escolar.

660,000 PCT 9,20 6.072,00

13 BISCOITO SALGADO SALT PLUS: Biscoito salgado Salt plus original –
pacotes com peso líquido de 360 gramas contendo 3 unidades de 120
gramas. Ingredientes: Farinha de Trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, glucose de milho, sal, extrato de
malte, soro de leite, fermento químico, melhorador de farinha metabissulfito
de sódio. CONTEN GLUTEN. Embalagens apresentando data de fabricação,
lote e prazo de validade.

520,000 PCT 7,20 3.744,00

14 CAFÉ SOLÚVEL  Solúvel, granulado, em embalagem de vidro com peso
líquido de 200g, com tampa que possibilite vedar o produto após sua
abertura, com 100% de pureza. Não deve apresentar sujidade, umidade,
rendimento insatisfatório, misturas e peso insatisfatório. Deve ter sabor
característico. Na embalagem deverá conter as seguintes informações:
indicação do fabricante, produto, peso, ingredientes, data de fabricação e
validade de no mínimo 6 meses a partir da data da entrega. Apresentar o
selo da ABIC. Ingredientes: 100% café. Subtipo: tradição, matinal,
descafeinado.

120,000 UN 15,92 1.910,40

15 CALDO DE GALINHA: Preparo para Caldo sabor Galinha Caipira.
Ingredientes: Gordura vegetal, amido, açúcar, água, cúrcuma, salsa, cebola,
alho, carne de galinha, pimenta-branca, realçadores de sabor glutamato de
sódio e inosinato de sódio, espessante goma xantana, aromatizantes e
corante caramelo III. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM DERIVADO DE
SOJA. Peso líquido de 57 gramas contendo 6 tabletes.

40,000 UN 3,62 144,80

16 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS - COXÃO MOLE: congelada, limpa, com
aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, com cor própria
da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, com odor próprio.
RECORTE DE COXÃO MOLE DE APROXIMADAMENTE 5KG. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade, data de
empacotamento/fabricação, fornecedor e produto contigo, bem como a
quantidade do produto, número de registro no Mínistério da  Agricultura, com
inspeção Municipal, Estadual ou Federal. O produto deverá apresentar
validade mínima de 60 dias a partir da data de  entrega na unidade
requisitante.

800,000 KG 45,50 36.400,00

17 CARNE BOVINA SEM OSSO MOÍDO – De 1ª qualidade, a carne deve ser de
patinho ou coxão mole com 3 a 4% de gordura, em pacotes de 1 kg.
Congelada. Com aspecto próprio, não pegajoso, cor própria, sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabores próprios. AUSÊNCIA DE SANGUE EM
EXCESSO ACUMULADO NA CARNE. Na embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional,
número de lote, quantidade do produto, número do registro no ministério da
Agricultura, com inspeção Municipal, Estadual ou Federal. O produto deverá
apresentar validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Não serão recebidos pacotes descongelados pingando
sangue.

1.050,0 KG 43,20 45.360,00

18 CARNE SUINA, PERNIL OU LOMBO SEM OSSOS, IN NATURA, SEM
PELE E SEM GORDURA, CORTADA EM CUBOS: congelada, cor rosada,
característica, sem gordura, odor e sabor característico,

600,000 KG 22,20 13.320,00
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com ausência de sujidades, parasitas e larvas ou qualquer substancia
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Embalagem
atóxica de 1kg. Na embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedencia, informação nutricional, número de lote,
quantidade do produto, número do Registro no Ministério da Agricultura com
inspeção Municipal, Estadual ou Federal. O produto deverá apresentar
validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Não serão recebidos pacotes congelados pingando sangue.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

19 CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL – NÃO PODE SER ACHOCOLATADO –
TEM QUE SER CACAU EM PÓ. Ingredientes básicos: cacau em pó com
açúcar. Deverá conter no mínimo 50% de cacau em pó. Não deverá
apresentar (problemas com homogeneidade, diluição inadequada, excesso
de açúcares, misturas inadequadas ao produto). Presença de impurezas,
formação de grumos, cheiro forte e intenso, coloração não característica.
Embalagem apropriada e hermeticamente fechada, atóxica, com capacidade
de 1 kg. Validade mínima de 5 meses, a partir da data de entrega.

160,000 KG 18,20 2.912,00

20 CONDIMENTO COLORÍFICO EM PÓ DE PRIMEIRA: Colorífico em pó fino,
de coloração avermelhada e sem presença de sujidade ou materiais
estranhos, embalagem de polietileno, transparente, resistente. Produto
obtido de frutos maduros de urucum, limpos, dessecados e moídos, com
aspecto de cor, cheiro e sabor próprio. Ingredientes: farinha de milho, óleo de
soja, sal e pasta de urucum. Deverá conter validade de 06 a 12 meses, com
dizeres de rotulagem, data de fabricação e data de validade. Entregue em
pacotes de 500gr.

60,000 PCT 7,65 459,00

21 CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA): Homogeneizado. Embalagem
em potes (pet) de plástico, contendo 300 gramas, não será aceito em
embalagem plástica. Composição: Gordura láctea: mínimo 45%.
Características sensoriais: Cor: branca ou levemente amarelada. Sabor e
odor: característicos, suaves, não rançosos nem ácidos, sem sabores ou
odores estranhos. Textura: firme, untuosa, com bom espalhamento.
Aparência: brilhante, sem apresentação de grumos, sem soro aparente. A
rotulagem deverá conter todas as informações nutricionais, nome e/ou
marca, data de fabricação e prazo de validade mínima de 30 dias a partir da
data de entrega do produto.

240,000 POTE 10,25 2.460,00

22 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL – Tipo I. Pacotes de 5 kg, fortificada com
ferro e ácido fólico. Contendo 100% trigo, glúten natural de trigo, sem aditivo
químico. Especificidade de uso: preparo de pães caseiros diversos, bolos e
biscoitos. Não deverá apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas,
formação de grumos (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento
insatisfatório. Os rótulos devem conter as instruções de fabricação de no
máximo 30 dias e prazo de validade de no mínimo 6 meses, lote do produto
e tabela com informações nutricionais.

160,000 PCT 21,25 3.400,00

23 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: O produto deverá apresentar as seguintes
características: fermento químico, em pó, para elaboração de bolos. Lata de
250 gramas. Deverá conter vedação entre a tampa e o produto. A
embalagem deverá estar intacta, sem ferrugem/ amassada e/ou vazamento.
Com data de fabricação, lote do produto e prazo de validade de no mínimo 4
meses. Não deverá conter glúten. Ingredientes: amido de milho
geneticamente modificado, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e
carbonato de cálcio. Com tampa medidora. Indústria Brasileira e com registro
nos órgãos competentes.

120,000 LAT 7,75 930,00

24 FILÉ DE COXA/ SOBRECOXA SEM DORSO – Sem osso, congelada, firme
e sem manchas, peça lisa e com coloração clara, sem excesso de gelo, com
pele aderente, empacotada com embalagem plástica transparente, resistente
e atóxica, limpa, não violada, que garanta a integridade do produto. Devem
estar congeladas, livres de qualquer substância contaminante que possa
alterá-las ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. Sem
sujidades, apenas a carcaça. A embalagem deverá conter os dados de
identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número
do registro no Ministério da Agricultura e carimbo do SIF. O produto

600,000 KG 18,20 10.920,00
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deverá apresentar validade mínima de 4 meses a partir da data de entrega.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

25 FILÉ DE PEITO EM CUBOS - CORTES CONGELADOS DE PEITO DE
FRANGO (filé do peito em cubos) soltinhos,  sem manchas, com coloração
clara, sem excesso de gelo, sem pele, empacotada com embalagem plástica
transparente, resistente e atóxica, limpa, não violada, que garanta a
integridade do produto. Devem estar congeladas, livres de qualquer
substancia contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração.
Odor e sabor próprios. Sem sujidades, apenas a carcaça. A embalagem
deverá conter os dados de identificação, procedencia, numero de lote,
quantidade do produto, numero  do registro no Ministério da Agricultura com
carimbo SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 4 meses a
partir da data de entrega. Embalagens de 1kg.

800,000 KG 32,00 25.600,00

26 GELATINA EM PÓ – Em pó de diversos sabores, embalagem de polietileno,
pacotes 1 kg. Ingredientes: Açúcar cristal, gelatina em pó comestível,
acidulante (ácido fumárico), sal, aromatizante (aroma natural do sabor), e
corantes artificiais amarelo tartrazina, amarelo crepúsculo, azul indigotina.
Não conter glúten. Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes,
acondicionados em caixas limpas, íntegras e resistentes. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.

40,000 KG 17,95 718,00

27 GRANOLA  TRADICIONAL -  Embalagem de 1 kg Ingredientes: Flocos de
aveia, flocos de milho, melado de cana, uva passa, óleos vegetais (milho e
ou girassol e ou algodão), açúcar mascavo, fibra de trigo, flocos de cereais,
extrato de malte, coco ralado, gergelim, mix de vitaminas e minerais (cálcio,
vitaminas C, B3, E, zinco, vitaminas B2, B6, B1, B5, A e D) e aroma.
ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA E DERIVADOS DE TRIGO E DE CEVADA.
PODE CONTER CENTEIO, AMÊNDOA, AMENDOIM, CASTANHA DE
CAJU, CASTANHA DO PARÁ, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZ, PECÃ,
PISTACHE, PINOLI, CASTANHAS E SOJA. CONTÉM GLÚTEN. Adicionado
de 10 vitaminas e minerais, Rico em fibras, Baixo teor de gorduras
saturadas, 0% gordura trans, Baixo teor de sódio.

50,000 KG 25,90 1.295,00

28 LARANJA PARA SUCO - BAIXA ACIDEZ: Características Gerais: De 1ª
qualidade, casca sã, firme, sem rachaduras, murcha, sem defeitos físicos ou
dano mecânico. A polpa deve estar intacta e firme. Deve apresentar-se em
início de maturação. Deve ser fresca, atingido o grau máximo ao tamanho
(médio), aroma, cor e sabor próprio da espécie e variedade. Não deve conter
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície
da casca. De colheita recente. Acondicionadas em caixas adequadamente
higienizadas.

800,000 KG 4,10 3.280,00

29 LEITE INTEGRAL UHT - Características Técnicas: Leite integral fluido,
processado em usina de beneficiamento através do sistema UHT (Ultra High
Temperature) com fiscalização permanente. O produto deve apresentar cor
branca interior e sabor característico. Contendo 1 litro. Embalagem tetra
pack. Deverá trazer as informações gerais, data de fabricação e validade
bem visíveis e claras. O produto não deverá apresentar sujidade, corpo
estranho ao produto, cor não característica do produto, sabor ácido intenso
ou que não seja característico do produto. Prazo de validade: Mínimo de 120
dias.

1.700,0 LT 5,89 10.013,00

30 LEITE INTEGRAL UHT ZERO LACTOSE: Características Técnicas: Leite
integral fluido, processado em usina de beneficiamento através do sistema
UHT (Ultra High Temperature) com fiscalização permanente. O produto deve
apresentar cor branca interior e sabor característico. Contendo 1 litro.
Embalagem Tetra Pack. O produto deve ser zero lactose. Deverá trazer as
informações gerais, data de fabricação e validade bem visíveis e claras. O
produto não deverá apresentar sujidade, corpo estranho ao produto, cor não
característica do produto, sabor ácido intenso ou que não seja característico
do produto. Prazo de validade: Mínimo de 120 dias.

300,000 LT 7,43 2.229,00

31 LINGUIÇA DE FRANGO: Sem gordura, somente carne de frango na
composição. Ingredientes: carne de frango, empacotada a vácuo

250,000 KG 22,75 5.687,50
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em embalagem plástica de 1 kg. Com certificado de Inspeção Estadual ou
Federal. Prazo de validade de no mínimo 6 meses.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

32 MAÇÃ GALA: Categoria 1, ou seja, as frutas deverão ser fisiologicamente
desenvolvidas, com tolerância de defeitos muito leves, que não prejudicam
as características próprias das frutas e coloração tal que lhes permita
suportar transporte, manipulação e conservação adequada para consumo
mediato e imediato. Com polpa intacta e firme, apresentando, tamanho e
coloração uniforme. Não deverá conter manchas, pancadas, bolores,
sujidades, ferrugem, sardas e/ou granizadas, murchas, ou outros defeitos
que possam alterar sua aparência e qualidade. Acondicionamento em caixas
devidamente higienizadas. Tamanho de 100 a 125, encarteladas.

800,000 KG 8,20 6.560,00

33 MACARRÃO INDUSTRIALIZADO TIPO PARAFUSO Contendo os seguintes
ingredientes: sêmola de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, corantes
naturais urucum e cúrcuma. Deverá ser fabricada a partir de matérias-primas
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas. As massas ao serem
colocadas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo
estar fermentadas ou rançosas. Na embalagem não poderá haver outros
tipos de macarrão. Embalagem plástica transparente e resistente, limpa e e
bem vedada. Embalagens de 500 gramas. Deve conter registros conforme
prevê a lei e selo de qualidade. Deve conter data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo 06 meses.

400,000 UN 4,40 1.760,00

34 MAMÃO FORMOSA: Com 80 a 90% de maturação, classificado tipo
exportação. Íntegro, sem manchas e mofos, sem rupturas e/ou pancadas na
casca, devem apresentar características do cultivar bem definidas, estarem
fisiologicamente desenvolvidas, bem formados, limpos, ou seja, com brilho
livre de sujidades, com coloração própria, livres de pragas e doenças e
estarem em perfeitas condições de conservação e maturação, livre de
resíduos de fertilizantes. Acondicionadas em caixas adequadamente
higienizadas.

450,000 KG 6,00 2.700,00

35 MANGA: Características Gerais: de forma alongada, ovóide ou arredondada,
casca esverdeada com manchas amarelas ou róseas quando maduro. Polpa
carnosa, suculenta comestível, de coloração amarela ou amarelo-alaranjada,
podendo ser fibrosa conforme algumas variedades. Fruta com polpa firme,
intacta, isenta de enfermidades, de boa qualidade. Acondicionadas em
caixas adequadamente higienizadas. COM ETIQUETAS DE PESO.

800,000 KG 7,70 6.160,00

36 MASSA PARA PASTEL - Farinha de Trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, água, óleo de soja, sal, açúcar, corante natural de urucun e
conservadores: sorbato de potássio e propionato de cálcio. Contén Glúten.
Alérgicos: Contén Derivados de trigo e soja. Embalagem de 500 gramas.
Validade Mínima de 60 dias.

600,000 PCT 8,00 4.800,00

37 MELÃO: Pingo de Mel: De Primeira qualidade, amarelo, casca sã, firme, sem
rachaduras, sem danos físicos ou mecânicos. Devendo estar bem
desenvolvidos e maduros, devendo apresentar 80 a 90% de maturação, livre
de resíduos de fertilizantes. Acondicionadas em caixas adequadamente
higienizadas, COM ETIQUETAS DE PESO.

800,000 KG 8,80 7.040,00

38 MILHO VERDE EM CONSERVA: Embalagem sachê contendo peso líq. 200
g. Características organolépticas: cor amarela, odor e sabor característico do
produto e textura macia. Na embalagem deve constar, data de fabricação e
validade. Informações nutricionais: Prazo de validade 24 meses a partir da
entrega.

160,000 UN 3,15 504,00

39 OLÉO DE SOJA: Embalado em garrafas pet, contendo 900 ml, limpas, bem
lacradas, não amassadas, sem estufamentos, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de fabricação e validade, quantidade do
produto e registro no Ministério da Saúde. O produto deverá apresentar
validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Devem ser entregues em caixas de papelão resistentes com 20
unidades pets.

360,000 UN 11,75 4.230,00

40 OVOS: Ovos de galinha caipira, vermelhos, médios, fresco, casca 500,000 DUZ 9,60 4.800,00
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firme, intacta, lisa e limpa. Não deve apresentar rachadura/trincado. Deve ser
entregue em embalagem de dúzia, em caixa atóxica. Deverá estar
devidamente rotulada, conforme legislação vigente. Possuir registro nos
órgãos de Inspeção sanitária. Validade de no mínimo 20 dias a partir da
entrega do produto.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

41 PÃO DE CACHORRO-QUENTE:  Pão com massa de farinha de trigo,
enriquecida com ácido fólico, açúcar e sal, fermento biológico, estabilizantes.
Não deve apresentar tamanho irregular, e deve estar com massa íntegra e
sem amassamento, queimaduras ou manchas escuras no produto. Embalado
em pacotes de polietileno fino transparente com no mínimo 20 unidades de
aproximadamente 50 gramas cada unidade. O pacote deverá estar fechado e
com informações dos dados de identificação procedência/fornecedor, data de
fabricação e prazo de validade.

540,000 KG 22,60 12.204,00

42 PÃO FATIADO BRANCO E INTEGRAL: Linha sanduíche, acondicionado em
embalagens plástica especial para alimentos, em pacotes com 20 fatias,
transparente, resistente, íntegra e especial para alimentos. A Embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, data de
fabricação com no máximo um dia antes da entrega.

800,000 PCT 10,50 8.400,00

43 PEPINO EM CONSERVA: Em vidros peso líquido 560g. CONDIÇÕES DE
ENTREGA: Conforme o cronograma encaminhado pela Nutricionista; o
mesmo estará especificado com: Data, Horário, Local de Entrega e
Quantidade.

310,000 UN 9,25 2.867,50

44 POLVILHO AZEDO: Sem glúten, 100% mandioca e deve estar IMPRESSO
NA EMBALAGEM. Produto livre de substâncias terrosas, parasitas, larvas e
detritos de animais ou vegetais. Embalagem de 500 g, polietileno atóxico,
com data de fabricação e prazo de validade, deverá estar íntegro, sem
rupturas, pacotes limpos não violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo. Deve conter informação
nutricional e registro nos órgãos competentes.

230,000 PCT 5,10 1.173,00

45 PRESUNTO COZIDO:  SEM CAPA DE GORDURA, FATIADO. PESO
LÍQUIDO bandejas de 200 gramas. Embalagens contendo prazo de validade
e data de fabricação.

700,000 UN 9,50 6.650,00

46 QUEIJO MUSSARELA: de 1ª qualidade. FATIADO Embalagem original
contendo 1 a 2kg cada peça, transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo.
Rotulagem obrigatória seguindo legislação específica. Validade mínima de
30 dias. Registro SIE ou SIF.

410,000 KG 43,66 17.900,60

47 REQUEIJÃO CREMOSO: Linha Profissional - Peso Líquido de 200 gramas,
saschê. Com Textura cremosa, lisa e brilhante. Produto apresenta leite
pasteurizado através da avançada tecnologia. Apresenta sabor suave,
levemente salgado e consistência cremosa.

600,000 UN 8,35 5.010,00

48 SAL iodado. Características técnicas: não devem apresentar sujidade,
umidade, misturas inadequadas ao produto. Embalagem: deve estar intacta,
acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno transparente. Prazo de
validade: mínimo de 11 meses. Data de fabricação: máximo de 30 dias. A
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou
marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.

40,000 KG 2,20 88,00

49 VINAGRE DE VINHO TINTO:  Produto alimentício, acondicionado em
embalagens de 750 ml. Embalagem contendo  informação nutricional, data
de fabricação e prazo de validade. Registro em órgão competente.

70,000 FR 5,05 353,50

Total do Participante: 324.520,30

Total Geral: 324.520,30
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