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Lote 00001 - LOTE 1 - PÃO DOCE

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

PAO DOCE
Pão tipo doce, 50g/unidade, formato e sabor
característico. Acondicionado em embalagem plástica
sem danificação.

UN 2600 0,767 1.993,4200001 00000013

PAO DOCE
Pão tipo doce, 50g/unidade, formato e sabor
característico. Acondicionado em embalagem plástica
sem danificação.

UN 13000 0,767 9.967,1000045 00000013

Total do Lote 11.960,52

Lote 00002 - LOTE 2 - PÃO FRANCÊS

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

PAO FRANCES 50 GRAMAS
Pão tipo francês, 50g/unidade, formato e sabor
característico. Deverá conter os seguintes
ingredientes: farinha de trigo, água, óleo, sal,
melhorador de farinha e fermento. Não deverá
conter: açúcar, leite, margarina, gordura trans e
gordura vegetal. Acondicionado em embalagem
plástica sem danificação.

KG 1425 10,417 14.843,8000091 00000002

Total do Lote 14.843,80

Lote 00003 - LOTE 3 - POLPA DE FRUTA

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

POLPA DE FRUTAS
Polpa de fruta, sabores acerola, caju, goiaba e
manga, de primeira qualidade, embalagem individual
de 1 Kg. Embalagem em plástico transparente e
resistente, com especificações dos ingredientes,
data de fabricação e prazo de validade. Registro no
ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.

KG 340 13,543 4.604,4500002 00000070

POLPA DE FRUTAS
Polpa de fruta, sabores acerola, caju, goiaba e
manga, de primeira qualidade, embalagem individual
de 1 Kg. Embalagem em plástico transparente e
resistente, com especificações dos ingredientes,
data de fabricação e prazo de validade. Registro no
ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.

KG 1500 13,543 20.313,7500046 00000070

POLPA DE FRUTAS
Polpa de fruta, sabores manga, goiaba e uva, de
primeira qualidade, embalagem individual de 1 Kg.
Embalagem em plástico transparente e resistente,
com especificações dos ingredientes, data de
fabricação e prazo de validade. Registro no
ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.

KG 5200 13,543 70.421,0000093 00000070

Total do Lote 95.339,20

Lote 00004 - LOTE 4 - BISCOITO POLVILHO

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código
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BISCOITO POLVILHO
Biscoito de polvilho contendo os seguintes
ingredientes: polvilho azedo, leite, óleo de soja e sal.
Acondicionado em embalagem plástica sem
danificação, contendo 260 g . Não deverá conter:
açúcar, margarina, gordura trans e gordura vegetal.

UN 1310 8,945 11.717,9500092 00017197

Total do Lote 11.717,95

Lote 00005 - LOTE 5 - AÇAFRÃO

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

AÇAFRÃO EM PÓ
Açafrão tipo especiaria, pó fino, homogênio,
coloração amerela intensa, embalagem plástica
contendo 500 g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação e validade,
quantidade do produto, regiatro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 100 40,990 4.099,0000003 00014426

AÇAFRÃO EM PÓ
Açafrão tipo especiaria, pó fino, homogênio,
coloração amerela intensa, embalagem plástica
contendo 500 g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação e validade,
quantidade do produto, regiatro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 360 40,990 14.756,4000047 00014426

AÇAFRÃO EM PÓ
Açafrão tipo especiaria, pó fino, homogênio,
coloração amerela intensa, embalagem plástica
contendo 500 g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação e validade,
quantidade do produto, regiatro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 100 40,990 4.099,0000094 00014426

Total do Lote 22.954,40

Lote 00006 - LOTE 6 - AÇÚCAR

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

AÇUCAR CRISTAL
Açúcar tipo cristal, com aspecto, cor e cheiro
próprio, sem fermentação, isento de sujidades,
parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou
vegetais. Pacotes de 5 kg, sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos não violados,
resistentes que garantam a integridade do produto
até o momento do consumo acondicionados em
fardos lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 80 16,517 1.321,4000004 00004461
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AÇUCAR CRISTAL (TIPO CRISTAL PCT COM 05 KG
Açúcar tipo cristal, com aspecto, cor e cheiro
próprio, sem fermentação, isento de sujidades,
parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou
vegetais. Pacotes de 5 kg, sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos não violados,
resistentes que garantam a integridade do produto
até o momento do consumo acondicionados em
fardos lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 250 16,517 4.129,3800048 00004147

Total do Lote 5.450,77

Lote 00007 - LOTE 7 - ARROZ

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

ARROZ BRANCO
Arroz tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros,
isento de sujidades e materiais estranhos, pacotes
de 5 kg, sacos plásticos transparentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

PCT 400 26,043 10.417,0000005 00011454

ARROZ BRANCO
Arroz tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros,
isento de sujidades e materiais estranhos, pacotes
de 5 kg, sacos plásticos transparentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

PCT 1700 26,043 44.272,2500049 00011454

ARROZ BRANCO
Arroz tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros,
isento de sujidades e materiais estranhos, pacotes
contendo 5 kg, acondicionados em sacos plásticos
transparentes, atóxicos, limpos, não violados,
resistentes e que garantam a integridade do produto
até o momento do consumo; acondicionados em
fardos lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 700 26,043 18.229,7500095 00011454

Total do Lote 72.919,00

PRAÇA - OSVALDO LOPES - CENTRO - MONTANHA - ES  - CNPJ: 27.174.051/0001-96 TELEFONE: 27 - 3754 2260



ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Pregão Eletrônico Nº 000003/2021      Abertura  8/6/2021  15:00
Processo 001771/2021

Lote 00008 - LOTE 8 - BISCOITO DOCE

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

BISCOITO DOCE
Biscoito doce tipo Maizena ou Maria, pacote de
400g. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.

PCT 200 5,005 1.001,0000006 00000530

BISCOITO DOCE
Biscoito doce tipo Maizena ou Maria, pacote de
400g. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.

PCT 500 5,005 2.502,5000050 00000530

Total do Lote 3.503,50

Lote 00009 - LOTE 9 - BISCOITO DE SAL

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

BISCOITO DE SAL
Biscoito de sal tipo Cream Cracker ou Água e Sal,
pacote de 400g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 200 5,005 1.001,0000007 00000543

BISCOITO DE SAL
Biscoito de sal tipo Cream Cracker ou Água e Sal,
pacote de 400g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 500 5,005 2.502,5000051 00000543

Total do Lote 3.503,50

Lote 00010 - LOTE 10 - CAFÉ

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

CAFE
Pó de café torrado e moído, tipo extra forte, com
selo da ABIC. Pacotes bem fechados e intactos,
embalagem de 500g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 200 10,905 2.181,0000052 00000355

Total do Lote 2.181,00
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Lote 00011 - LOTE 11 - CANJICA BRANCA

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

CANJICA
Canjica branca, de procedência nacional, ser de
safra corrente. Isento de mofo, odores estranhos e
de substâncias nocivas. Embalados em pacotes de
500g, de plástico atóxico. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 80 4,505 360,4000008 00000767

CANJICA
Canjica branca, de procedência nacional, ser de
safra corrente. Isento de mofo, odores estranhos e
de substâncias nocivas. Embalados em pacotes de
500g, de plástico atóxico. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 300 4,505 1.351,5000053 00000767

Total do Lote 1.711,90

Lote 00012 - LOTE 12 - AVEIA EM FLOCOS

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

AVEIA
Aveia em flocos (laminada), limpos, produzidos sob
condições higiênicas tecnicamente recomendadas,
livre de impurezas e microorganismoas que o torne
impróprio para o consumo, produto envolto em
embalagem impermeável, podendo também ser
acondicionado envolto de saco plástico e caixa de
papelão íntegros. Embalagem contendo 250g de peso
líquido do produto, devidamente rotulados, constando
na parte externa os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 2500 6,385 15.962,5000096 00011455

Total do Lote 15.962,50

Lote 00013 - LOTE 13 - CANJIQUINHA

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

CANJIQUINHA
Canjiquinha tipo fina, com aspecto, cor, cheiro
próprios, isento de sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalado em
sacos plásticos íntegros e hermeticamente fechados,
embalagem contendo 1 kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06
meses a partir da data da entrega na unidade

KG 300 4,615 1.384,5000009 00000531
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requisitante.

CANJIQUINHA
Canjiquinha tipo fina, com aspecto, cor, cheiro
próprios, isento de sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalado em
sacos plásticos íntegros e hermeticamente fechados,
embalagem contendo 1 kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06
meses a partir da data da entrega na unidade
requisitante.

KG 1300 4,615 5.999,5000054 00000531

CANJIQUINHA
Canjiquinha tipo fina, com aspecto, cor, cheiro
próprios, isento de sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalado em
sacos plásticos íntegros e hermeticamente fechados,
embalagem contendo 1 kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06
meses a partir da data da entrega na unidade
requisitante.

KG 600 4,615 2.769,0000097 00000531

Total do Lote 10.153,00

Lote 00014 - LOTE 14 - COCO RALADO

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

COCO RALADO
Coco ralado desidratado, sem adição de açúcar.
Apresentar flocos homogêneos em cor branco neve,
sem sinais de oxidação, livre de parasitas, sujidades
fungos e larvas. Embalagem íntegra, pacote
contendo 100g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06
meses a partir da data da entrega na unidade
requisitante.

PCT 100 5,487 548,7500010 00000018

COCO RALADO
Coco ralado desidratado, sem adição de açúcar.
Apresentar flocos homogêneos em cor branco neve,
sem sinais de oxidação, livre de parasitas, sujidades
fungos e larvas. Embalagem íntegra, pacote
contendo 100g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06
meses a partir da data da entrega na unidade
requisitante.

PCT 500 5,487 2.743,7500055 00000018

Total do Lote 3.292,50

Lote 00015 - LOTE 15 - COLORAU

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código
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COLORAU
Colorau tipo fino, contendo apenas fubá de milho,
urucum e óleo. Embalagem plástica de 500g,
contendo externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 300 8,592 2.577,7500011 00001200

COLORAU
Colorau tipo fino, contendo apenas fubá de milho,
urucum e óleo. Embalagem plástica de 500g,
contendo externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 1000 8,592 8.592,5000056 00001200

COLORAU EMBALAGEM PLASTICA 500G
Colorau tipo fino, contendo apenas fubá de milho,
urucum e óleo. Embalagem plástica de 500g,
contendo externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 400 8,592 3.437,0000098 00011507

Total do Lote 14.607,25

Lote 00016 - LOTE 16 - FARINHA DE AVEIA

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

FARINHA DE AVEIA
Farinha de Aveia enriquecida com vitaminas e sais
minerais. Embalagem contendo 200g. O produto
deverá estar bem solto e seco no pacote, deve ter
cor e odor característico, não deverá apresentar
impurezas, sabor alterado e peso insatisfatório. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.

PCT 1800 6,377 11.478,0600099 00015457

Total do Lote 11.478,06

Lote 00017 - LOTE 17 - FARINHA DE MANDIOCA

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

FARINHA DE MANDIOCA
Farinha de mandioca branca, de primeira qualidade,
embalagem de 2kg. O produto deverá estar bem solto
e seco no pacote, deve ter cor e odor característico,
não deverá apresentar impurezas, manchas de cor
preta, azulada ou esverdeada,sabor alterado e peso
insatisfatório. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 180 9,738 1.752,7500013 00000194

FARINHA DE MANDIOCA
Farinha de mandioca branca, de primeira qualidade, PCT 500 9,738 4.868,7500058 00000194
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embalagem de 2kg. O produto deverá estar bem solto
e seco no pacote, deve ter cor e odor característico,
não deverá apresentar impurezas, manchas de cor
preta, azulada ou esverdeada,sabor alterado e peso
insatisfatório. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

FARINHA DE MANDIOCA
Farinha de mandioca branca, de primeira qualidade,
embalagem de 2kg. O produto deverá estar bem solto
e seco no pacote, deve ter cor e odor característico,
não deverá apresentar impurezas, manchas de cor
preta, azulada ou esverdeada,sabor alterado e peso
insatisfatório. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 120 9,738 1.168,5000100 00000194

Total do Lote 7.790,00

Lote 00018 - LOTE 18 - FARINHA DE TRIGO

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

FARINHA DE TRIGO TIPO 1
Farinha de Trigo tipo 1, sem fermento, enriquecida
com ferro e ácido fólico. Embalagem contendo 1kg. O
produto deverá apresentar aspecto de pó fino, cor
branca, cheiro e odor próprio e estar acondicionada
em embalagem de plástico íntegro, resistente e
atóxica. Não deverá apresentar cor escura ou
mistura com outras farinhas, formação de grumos
(umidade), resíduos ou impurezas. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

PCT 200 5,835 1.167,0000101 00011534

Total do Lote 1.167,00

Lote 00019 - LOTE 19 - EXTRATO DE TOMATE

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

EXTRATO DE TOMATE
Extrato de tomate simples e concentrado. O extrato
de tomate deve ser preparado com frutos maduros,
escolhidos, sãos, sem pele e sementes. O produto
deve estar isento de fermentações e não indicar
processamento defeituoso. Ingredientes: tomate, sal
e açúcar. Embalagem contendo 340g e deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06
meses a partir da data da entrega na unidade
requisitante. AMAS

UN 240 4,180 1.003,2000012 00007327
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EXTRATO DE TOMATE
Extrato de tomate simples e concentrado. O extrato
de tomate deve ser preparado com frutos maduros,
escolhidos, sãos, sem pele e sementes. O produto
deve estar isento de fermentações e não indicar
processamento defeituoso. Ingredientes: tomate, sal
e açúcar. Embalagem contendo 340g e deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06
meses a partir da data da entrega na unidade
requisitante.

UN 1000 4,180 4.180,0000057 00007327

Total do Lote 5.183,20

Lote 00020 - LOTE 20 - FEIJÃO

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

FEIJAO
Feijão carioca tipo 1, embalagem plástica de 1 kg . A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar com aspécto
de novo, data da entrega próximo da data de
embalagem e com validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

KG 1000 8,492 8.492,5000014 00003616

FEIJAO
Feijão carioca tipo 1, embalagem plástica de 1 kg . A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar com aspécto
de novo, data da entrega próximo da data de
embalagem e com validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

KG 4200 8,492 35.668,5000059 00003616

FEIJÃO CARIOCA 1 KG
Feijão carioca tipo 1, embalagem plástica de 1 kg . A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar com aspécto
de novo, data da entrega próximo da data de
embalagem e com validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

KG 1900 8,415 15.988,5000102 00016521

Total do Lote 60.149,50

Lote 00021 - LOTE 21 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

FERMENTO EM PÓ (POTE COM 100 GRAMAS)
Fermento Químico em pó para elaboração de bolos e
tortas. Embalagem de 100g. Pó fino, seco,
homogêneo, coloração branca. Isento de umidade e
sujidades. Acondicionado em embalagem plástica,
com tampa de rosca, intacta. Não deverá apresentar
cor escura, formação de grumos (umidade), resíduos
ou impurezas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,

UN 700 3,842 2.689,7500103 00004099
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data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

Total do Lote 2.689,75

Lote 00022 - LOTE 22 - FUBÁ DE MILHO

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

FUBA
Fubá pré-cozido, fino, enriquecido com ferro e ácido
fólico (vitamina B9), com as seguintes
características: aspecto de cor, cheiro e sabor
próprios, com ausência de umidade, fermentação e
ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas.
Acondicionada em embalagem plástica atóxica,
pacote contendo 1 kg. A embalagem deverá estar
intacta, conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

KG 380 5,190 1.972,2000015 00000534

FUBA
Fubá pré-cozido, fino, enriquecido com ferro e ácido
fólico (vitamina B9), com as seguintes
características: aspecto de cor, cheiro e sabor
próprios, com ausência de umidade, fermentação e
ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas.
Acondicionada em embalagem plástica atóxica,
pacote contendo 1 kg. A embalagem deverá estar
intacta, conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

KG 1600 5,190 8.304,0000060 00000534

FUBA
Fubá pré-cozido, fino, enriquecido com ferro e ácido
fólico (vitamina B9), com as seguintes
características: aspecto de cor, cheiro e sabor
próprios, com ausência de umidade, fermentação e
ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas.
Acondicionada em embalagem plástica atóxica,
pacote contendo 1 kg. A embalagem deverá estar
intacta, conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

KG 800 5,190 4.152,0000104 00000534

Total do Lote 14.428,20

Lote 00023 - LOTE 23 - LEITE EM PÓ INTEGRAL

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

LEITE EM PÓ
Leite em pó integral, aspecto pó uniforme, sem
grumos, homogêneo e fino, cor branca amarelada,
não conter substâncias estranhas macro e

PCT 700 14,242 9.969,7500016 00012814
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microscopicamente visíveis; características
físico-química: o leite em pó deverá conter apenas
proteínas, açúcares, gorduras e outras substâncias
minerais do leite. Embalagem com peso líquido de
400g; embalagem – sacos kraft multifolhado
internamente (embalagem primária): saco de
polietileno; embalagem apresentando externamente
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote data de validade,
quantidade do produto, e número do registro no
ministério da agricultura. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante.

LEITE EM PÓ
Leite em pó integral, aspecto pó uniforme, sem
grumos, homogêneo e fino, cor branca amarelada,
não conter substâncias estranhas macro e
microscopicamente visíveis; características
físico-química: o leite em pó deverá conter apenas
proteínas, açúcares, gorduras e outras substâncias
minerais do leite. Embalagem com peso líquido de
400g; embalagem – sacos kraft multifolhado
internamente (embalagem primária): saco de
polietileno; embalagem apresentando externamente
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote data de validade,
quantidade do produto, e número do registro no
ministério da agricultura. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante.

PCT 2300 14,242 32.757,7500061 00012814

LEITE EM PÓ
Leite em pó integral, aspecto pó uniforme, sem
grumos, homogêneo e fino, cor branca amarelada,
não conter substâncias estranhas macro e
microscopicamente visíveis; características
físico-química: o leite em pó deverá conter apenas
proteínas, açúcares, gorduras e outras substâncias
minerais do leite. Embalagem com peso líquido de
400g; embalagem – sacos kraft multifolhado
internamente (embalagem primária): saco de
polietileno; embalagem apresentando externamente
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote data de validade,
quantidade do produto, e número do registro no
ministério da agricultura. Data de validade mínima de
06 meses após a data da entrega.

PCT 9800 14,242 139.576,5000105 00012814

Total do Lote 182.304,00

Lote 00024 - LOTE 24 - MACARRÃO ESPAGUETE

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

MACARRAO ESPAGUETE
Macarrão espaguete, massa de sêmola, embalagem
pástica de 500g. A embalagem deverá estar intacta,
conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 450 4,768 2.145,3800017 00015616

MACARRAO ESPAGUETE
Macarrão espaguete, massa de sêmola, embalagem
pástica de 500g. A embalagem deverá estar intacta,
conter externamente os dados de identificação e

KG 1800 4,768 8.581,5000062 00015616
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procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

MACARRAO ESPAGUETE
Macarrão espaguete, massa de sêmola, embalagem
pástica de 500g. A embalagem deverá estar intacta,
conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 700 4,768 3.337,2500106 00015616

Total do Lote 14.064,13

Lote 00025 - LOTE 25 - MACARRÃO PARAFUSO

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

MACARRAO PARAFUSO
Macarrão parafuso, massa de ovos pasteurizados,
embalagem plástica de 500g. A embalagem deverá
estar intacta, conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

PCT 700 4,362 3.053,7500018 00011570

MACARRAO PARAFUSO
Macarrão espaguete, massa de sêmola, embalagem
pástica de 500g. A embalagem deverá estar intacta,
conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 2800 4,362 12.215,0000063 00011570

MACARRAO PARAFUSO
Macarrão parafuso, massa de ovos pasteurizados,
embalagem plástica de 500g. A embalagem deverá
estar intacta, conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

PCT 940 4,362 4.100,7500107 00011570

Total do Lote 19.369,50

Lote 00026 - LOTE 26 - MANTEIGA

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

MANTEIGA COM SAL ,POTE DE 500 GRAMAS
Manteiga pura com sal. Embalagem com 500g
contendo externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06
meses a partir da data da entrega na unidade
requisitante. As embalagens não devem apresentar
alterações, como furos, estufamentos, ou ter
informações apagadas ou borradas.

UN 100 22,430 2.243,0000019 00011575

MANTEIGA COM SAL ,POTE DE 500 GRAMAS
Manteiga pura com sal. Embalagem com 500g

UN 200 22,430 4.486,0000064 00011575
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contendo externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06
meses a partir da data da entrega na unidade
requisitante. As embalagens não devem apresentar
alterações, como furos, estufamentos, ou ter
informações apagadas ou borradas.

MANTEIGA COM SAL ,POTE DE 500 GRAMAS
Manteiga pura com sal. Embalagem com 500g,
contendo dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso líquido. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. As embalagens não devem
apresentar alterações, como furos, estufamentos, ou
ter informações apagadas ou borradas.

UN 500 22,430 11.215,0000108 00011575

Total do Lote 17.944,00

Lote 00027 - LOTE 27 - ÓLEO DE SOJA

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

OLEO DE SOJA 900ML
Óleo de soja refinado, isento de ranço e substâncias
estranhas, 0% de gorduras trans. Acondicionado em
frasco plástico com capacidade de 900mL. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade do
produto e demais condições de acordo com as
normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA,SIF e
outras). O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data da entrega na
unidade requisitante.

UN 420 9,617 4.039,3500020 00008544

OLEO DE SOJA 900ML
Óleo de soja refinado, isento de ranço e substâncias
estranhas, 0% de gorduras trans. Acondicionado em
frasco plástico com capacidade de 900mL. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade do
produto e demais condições de acordo com as
normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA,SIF e
outras). O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data da entrega na
unidade requisitante.

UN 1800 9,617 17.311,5000066 00008544

OLEO DE  SOJA REFINADO 900ML
Óleo de soja refinado, isento de ranço e substâncias
estranhas, 0% de gorduras trans. Acondicionado em
frasco plástico com capacidade de 900mL. Validade
mínima de 06 meses contados a partir do
recebimento do produto; demais condições de
acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes
(ANVISA,SIF e outras).

UN 850 9,617 8.174,8800109 00011593

Total do Lote 29.525,72
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Lote 00028 - LOTE 28 - MILHO DE PIPOCA

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

MILHO DE PIPOCA
Pipoca doce, contendo milho de canjica e açúcar.
Embalagem de 40g contendo externamente os dados
de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.

PCT 1200 3,257 3.908,0400021 00005020

MILHO DE PIPOCA
Milho de pipoca, embalagem de 500g. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

PCT 300 3,257 977,0100065 00005020

Total do Lote 4.885,05

Lote 00029 - LOTE 29 - PIPOCA DOCE

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

PIPOCA DOCE (PACOTES )
Pipoca doce, contendo milho de canjica e açúcar.
Embalagem de 40g contendo externamente os dados
de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.

PCT 4600 1,327 6.102,8200067 00011606

Total do Lote 6.102,82

Lote 00030 - LOTE 30 - SAL

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

SAL REFINADO
Sal refinado e iodado, constituído de cristais de
granulação uniforme e isento de impurezas e
umidade. Acondicionado em saco de polietileno,
íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e
limpo. Embalagem contendo 1 Kg de peso líquido. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do produto.
Validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.

KG 240 1,837 441,0000022 00008545

SAL 1 KG
Sal refinado e iodado, constituído de cristais de
granulação uniforme e isento de impurezas e
umidade. Acondicionado em saco de polietileno,
íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e
limpo. Embalagem contendo 1 Kg de peso líquido. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do produto.
Validade mínima de 06 meses a partir da data de

PCT 1000 1,837 1.837,5000068 00016364
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entrega na unidade requisitante.

SAL REFINADO
Sal refinado e iodado, constituído de cristais de
granulação uniforme e isento de impurezas e
umidade. Acondicionado em saco de polietileno,
íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e
limpo. Embalagem contendo 1 Kg de peso líquido. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do produto.
Validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.

KG 360 1,837 661,5000110 00008545

Total do Lote 2.940,00

Lote 00031 - LOTE 31 - SARDINHA

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

SARDINHA (LATA)
Sardinha em conserva, preparada com pescado
fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo
comestível e acondicionada em lata resistente,
vedado hermeticamente e limpo, isento de ferrugem e
substâncias nocivas. Embalagem contendo 250 g de
peso líquido e 165 g de peso drenado. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do produto.
Validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.

UN 200 8,615 1.723,0000023 00000914

SARDINHA (LATA)
Sardinha em conserva, preparada com pescado
fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo
comestível e acondicionada em lata resistente,
vedado hermeticamente e limpo, isento de ferrugem e
substâncias nocivas. Embalagem contendo 250 g de
peso líquido e 165 g de peso drenado. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do produto.
Validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.

UN 900 8,615 7.753,5000069 00000914

Total do Lote 9.476,50

Lote 00032 - LOTE 32 - VINAGRE

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

VINAGRE
Vinagre branco, isento de corantes artificiais, ácidos
orgânicos e minerais estranhos, livre de
sujidades,material terroso, e detritos de animais e
vegetais. Acondicionado em frasco plástico com
capacidade de 750mL. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação,
data de validade, quantidade do produto. Validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

UN 200 2,690 538,0000024 00000541

VINAGRE
Vinagre branco, isento de corantes artificiais, ácidos UN 700 2,690 1.883,0000070 00000541
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orgânicos e minerais estranhos, livre de
sujidades,material terroso, e detritos de animais e
vegetais. Acondicionado em frasco plástico com
capacidade de 750mL. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação,
data de validade, quantidade do produto. Validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

VINAGRE BRANCO
Vinagre branco, isento de corantes artificiais, ácidos
orgânicos e minerais estranhos, livre de
sujidades,material terroso, e detritos de animais e
vegetais.  Acondicionado em frasco plástico com
capacidade de 750mL. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação,
data de validade, quantidade do produto. Validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

UN 240 2,690 645,6000111 00000564

Total do Lote 3.066,60

Lote 00033 - LOTE 33 - ALHO

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

ALHO
Alho, in natura, bulbo inteiro, nacional, de primeira
qualidade, frescos e sãos. No ponto de maturação
adequado para o consumo. Intactos, com todas as
partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificados por
lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento
de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de
sujidades, parasitas e larvas.

KG 250 26,252 6.563,0000025 00000528

ALHO
Alho, in natura, bulbo inteiro, nacional, de primeira
qualidade, frescos e sãos. No ponto de maturação
adequado para o consumo. Intactos, com todas as
partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificados por
lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento
de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de
sujidades, parasitas e larvas.

KG 1100 26,252 28.877,2000071 00000528

ALHO
Alho, in natura, bulbo inteiro, nacional, de primeira
qualidade, frescos e sãos. No ponto de maturação
adequado para o consumo. Intactos, com todas as
partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificados por
lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento
de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de
sujidades, parasitas e larvas.

KG 400 26,252 10.500,8000112 00000528

Total do Lote 45.941,00

Lote 00034 - LOTE 34 - BATATA INGLESA

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

BATATA INGLESA
Batata inglesa, in natura, de primeira qualidade,
frescas e sãs. No ponto de maturação adequado

KG 680 4,872 3.312,9600026 00017150
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para o consumo. Intactos, com todas as partes
comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificados por
lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento
de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de
sujidades, parasitas e larvas.

BATATA INGLESA
Batata inglesa, in natura, de primeira qualidade,
frescas e sãs. No ponto de maturação adequado
para o consumo. Intactos, com todas as partes
comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificados por
lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento
de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de
sujidades, parasitas e larvas.

KG 3000 4,872 14.616,0000072 00017150

BATATA INGLESA
Batata inglesa, in natura, de primeira qualidade,
frescas e sãs. No ponto de maturação adequado
para o consumo. Intactos, com todas as partes
comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificados por
lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento
de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de
sujidades, parasitas e larvas.

KG 1500 4,872 7.308,0000113 00017150

Total do Lote 25.236,96

Lote 00035 - LOTE 35 - BETERRABA

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

BETERRABA
In natura, de primeira qualidade, frescas e sãs. No
ponto de maturação adequado para o consumo.
Firme, cor vermelho intenso, intactos, com todas as
partes comestíveis aproveitáveis, sabor
característico. Não deverão estar danificados por
lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento
de pontos apodrecidos, livre de sujidades, parasitas
e larvas.

KG 220 5,190 1.141,8000027 00000004

BETERRABA
In natura, de primeira qualidade, frescas e sãs. No
ponto de maturação adequado para o consumo.
Firme, cor vermelho intenso, intactos, com todas as
partes comestíveis aproveitáveis, sabor
característico. Não deverão estar danificados por
lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento
de pontos apodrecidos, livre de sujidades, parasitas
e larvas.

KG 800 5,190 4.152,0000073 00000004

BETERRABA
In natura, de primeira qualidade, frescas e sãs. No
ponto de maturação adequado para o consumo.
Firme, cor vermelho intenso, intactos, com todas as
partes comestíveis aproveitáveis, sabor
característico. Não deverão estar danificados por
lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento
de pontos apodrecidos, livre de sujidades, parasitas
e larvas.

KG 800 5,190 4.152,0000114 00000004

Total do Lote 9.445,80

Lote 00036 - LOTE 36 - CEBOLA

Descrição
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Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

CEBOLA
Cabola, in natura, de primeira qualidade, frescas e
sãs. No ponto de maturação adequado para o
consumo. Intactos, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não
deverão estar danificados por lesões que afetem
sua aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades,
parasitas e larvas.

KG 420 5,402 2.268,8400028 00000233

CEBOLA
Cabola, in natura, de primeira qualidade, frescas e
sãs. No ponto de maturação adequado para o
consumo. Intactos, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não
deverão estar danificados por lesões que afetem
sua aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades,
parasitas e larvas.

KG 1500 5,402 8.103,0000074 00000233

CEBOLA
Cabola, in natura, de primeira qualidade, frescas e
sãs. No ponto de maturação adequado para o
consumo. Intactos, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não
deverão estar danificados por lesões que afetem
sua aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades,
parasitas e larvas.

KG 680 5,402 3.673,3600115 00000233

Total do Lote 14.045,20

Lote 00037 - LOTE 37 - CENOURA

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

CENOURA
In natura, de primeira qualidade, frescas e sãs. No
ponto de maturação adequado para o consumo. Sem
rama, intactos, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não
deverão estar danificados por lesões que afetem
sua aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades,
parasitas e larvas.

KG 450 4,366 1.964,7000029 00000006

CENOURA
In natura, de primeira qualidade, frescas e sãs. No
ponto de maturação adequado para o consumo. Sem
rama, intactos, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não
deverão estar danificados por lesões que afetem
sua aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades,
parasitas e larvas.

KG 1500 4,366 6.549,0000075 00000006

CENOURA
In natura, de primeira qualidade, frescas e sãs. No
ponto de maturação adequado para o consumo. Sem
rama, intactos, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não
deverão estar danificados por lesões que afetem
sua aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades,
parasitas e larvas.

KG 1200 4,366 5.239,2000116 00000006

Total do Lote 13.752,90
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Lote 00038 - LOTE 38 - CHUCHU

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

CHUCHU
Chuchu, in natura, de primeira qualidade, frescos e
sãos. No ponto de maturação adequado para o
consumo. Intactos, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não
deverão estar danificados por lesões que afetem
sua aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades,
parasitas e larvas.

KG 400 3,352 1.340,8000030 00000008

CHUCHU
Chuchu, in natura, de primeira qualidade, frescos e
sãos. No ponto de maturação adequado para o
consumo. Intactos, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não
deverão estar danificados por lesões que afetem
sua aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades,
parasitas e larvas.

KG 1200 3,352 4.022,4000076 00000008

CHUCHU
Chuchu, in natura, de primeira qualidade, frescos e
sãos. No ponto de maturação adequado para o
consumo. Intactos, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não
deverão estar danificados por lesões que afetem
sua aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades,
parasitas e larvas.

KG 650 3,352 2.178,8000117 00000008

Total do Lote 7.542,00

Lote 00039 - LOTE 39 - INHAME

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

INHAME
Inhame, in natura, de primeira qualidade, frescos e
sãos. No ponto de maturação adequado para o
consumo. Intactos, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não
deverão estar danificados por lesões que afetem
sua aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades,
parasitas e larvas.

KG 450 4,592 2.066,4000031 00010135

INHAME
Inhame, in natura, de primeira qualidade, frescos e
sãos. No ponto de maturação adequado para o
consumo. Intactos, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não
deverão estar danificados por lesões que afetem
sua aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades,
parasitas e larvas.

KG 1250 4,592 5.740,0000077 00010135

INHAME
Inhame, in natura, de primeira qualidade, frescos e
sãos. No ponto de maturação adequado para o
consumo. Intactos, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não
deverão estar danificados por lesões que afetem
sua aparência e utilização. Isento de pontos

KG 680 4,592 3.122,5600118 00010135
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amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades,
parasitas e larvas.

Total do Lote 10.928,96

Lote 00040 - LOTE 40 - LARANJA

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

LARANJA
Laranja tipo lima, in natura, de primeira qualidade,
frescas, sãs, peso unitário entre 120 gramas e 150
gramas aproximadamente, seguindo um padrão de
tamanho entre elas. No ponto de maturação
adequado para o consumo. Intactos, com todas as
partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificados por
lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento
de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de
sujidades, parasitas e larvas.

KG 1400 5,587 7.821,3800032 00000011

LARANJAS
Laranja tipo lima, in natura, de primeira qualidade,
frescas, sãs, peso unitário entre 120 gramas e 150
gramas aproximadamente, seguindo um padrão de
tamanho entre elas. No ponto de maturação
adequado para o consumo. Intactos, com todas as
partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificados por
lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento
de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de
sujidades, parasitas e larvas.

KG 7500 5,587 41.900,2500078 00004586

LARANJA
Laranja tipo lima, in natura, de primeira qualidade,
frescas, sãs, peso unitário entre 120 gramas e 150
gramas aproximadamente, seguindo um padrão de
tamanho entre elas. No ponto de maturação
adequado para o consumo. Intactos, com todas as
partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificados por
lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento
de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de
sujidades, parasitas e larvas.

KG 6600 5,587 36.872,2200119 00000011

Total do Lote 86.593,85

Lote 00041 - LOTE 41 - MAÇÃ

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

Maça
Maçã tipo nacional, in natura, de primeira qualidade,
frescas, sãs, peso unitário entre 100 gramas e 120
gramas aproxidamente, seguindo um padrão de
tamanho entre elas. No ponto de maturação
adequado para o consumo. Intactos, com todas as
partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificados por
lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento
de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de
sujidades, parasitas e larvas

KG 1300 7,140 9.282,0000033 00003900

Maça
Maçã tipo nacional, in natura, de primeira qualidade,
frescas, sãs, peso unitário entre 100 gramas e 120
gramas aproxidamente, seguindo um padrão de

KG 5400 7,140 38.556,0000079 00003900
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tamanho entre elas. No ponto de maturação
adequado para o consumo. Intactos, com todas as
partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificados por
lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento
de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de
sujidades, parasitas e larvas.

MAÇA
Maçã tipo nacional, in natura, de primeira qualidade,
frescas, sãs, peso unitário entre 100 gramas e 120
gramas aproxidamente, seguindo um padrão de
tamanho entre elas. No ponto de maturação
adequado para o consumo. Intactos, com todas as
partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificados por
lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento
de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de
sujidades, parasitas e larvas.

KG 2000 7,140 14.280,0000120 00000545

Total do Lote 62.118,00

Lote 00042 - LOTE 42 - OVOS

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

OVOS
Ovos brancos tipo médio, frescos, selecionados,
com embalagem primária atóxica em dúzias,
resistente, não reutilizadas. Produto isento de
rachaduras, estufamento da câmara interna, sem
sujidades e parasitas. Casca do ovo limpa, áspera,
fosca. Cor, odor e aspectos característicos. A
embalagem deverá estar devidamente rotulada
conforme legislação vigente. Possuir registro nos
Órgãos de Inspeção Sanitária. Transporte fechado
conforme legislação vigente. O produto deverá
apresentar validade mínima de 20 dias no momento
da entrega.

DZ 800 9,190 7.352,0000034 00000016

OVOS
Ovos brancos tipo médio, frescos, selecionados,
com embalagem primária atóxica em dúzias,
resistente, não reutilizadas. Produto isento de
rachaduras, estufamento da câmara interna, sem
sujidades e parasitas. Casca do ovo limpa, áspera,
fosca. Cor, odor e aspectos característicos. A
embalagem deverá estar devidamente rotulada
conforme legislação vigente. Possuir registro nos
Órgãos de Inspeção Sanitária. Transporte fechado
conforme legislação vigente. O produto deverá
apresentar validade mínima de 20 dias no momento
da entrega.

DZ 3200 9,190 29.408,0000080 00000016

OVOS
Ovos brancos tipo médio, frescos, selecionados,
com embalagem primária atóxica em dúzias,
resistente, não reutilizadas. Produto isento de
rachaduras, estufamento da câmara interna, sem
sujidades e parasitas. Casca do ovo limpa, áspera,
fosca. Cor, odor e aspectos característicos. A
embalagem deverá estar devidamente rotulada
conforme legislação vigente. Possuir registro nos
Órgãos de Inspeção Sanitária. Transporte fechado
conforme legislação vigente. O produto deverá
apresentar validade mínima de 20 dias no momento
da entrega.

DZ 5100 9,190 46.869,0000121 00000016
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Total do Lote 83.629,00

Lote 00043 - LOTE 43 - PIMENTÃO

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

PIMENTAO
Pimentão, in natura, de primeira qualidade, frescos e
sãos. No ponto de maturação adequado para o
consumo. Pimentão verde, Intactos, com todas as
partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificados por
lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento
de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de
sujidades, parasitas e larvas.

KG 200 5,016 1.003,2000035 00000234

PIMENTAO
Pimentão, in natura, de primeira qualidade, frescos e
sãos. No ponto de maturação adequado para o
consumo. Pimentão verde, Intactos, com todas as
partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificados por
lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento
de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de
sujidades, parasitas e larvas.

KG 700 5,016 3.511,2000081 00000234

PIMENTAO
Pimentão, in natura, de primeira qualidade, frescos e
sãos. No ponto de maturação adequado para o
consumo. Pimentão verde, Intactos, com todas as
partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificados por
lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento
de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de
sujidades, parasitas e larvas.

KG 280 5,016 1.404,4800122 00000234

Total do Lote 5.918,88

Lote 00044 - LOTE 44 - REPOLHO

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

REPOLHO
Repolho, in natura, de primeira qualidade, frescos e
sãos. No ponto de maturação adequado para o
consumo. Intactos, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não
deverão estar danificados por lesões que afetem
sua aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades,
parasitas e larvas.

KG 480 3,984 1.912,3200036 00000540

REPOLHO
Repolho, in natura, de primeira qualidade, frescos e
sãos. No ponto de maturação adequado para o
consumo. Intactos, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não
deverão estar danificados por lesões que afetem
sua aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades,
parasitas e larvas.

KG 2000 3,984 7.968,0000082 00000540

REPOLHO
Repolho, in natura, de primeira qualidade, frescos e
sãos. No ponto de maturação adequado para o
consumo. Intactos, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não

KG 500 3,984 1.992,0000123 00000540
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deverão estar danificados por lesões que afetem
sua aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades,
parasitas e larvas.

Total do Lote 11.872,32

Lote 00045 - LOTE 45 - TOMATE

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

TOMATE
Tomate, in natura, de primeira qualidade, frescos e
sãos. No ponto de maturação adequado para o
consumo. Intactos, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não
deverão estar danificados por lesões que afetem
sua aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades,
parasitas e larvas.

KG 750 6,466 4.849,5000037 00000010

TOMATE
Tomate, in natura, de primeira qualidade, frescos e
sãos. No ponto de maturação adequado para o
consumo. Intactos, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não
deverão estar danificados por lesões que afetem
sua aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades,
parasitas e larvas.

KG 3500 6,466 22.631,0000083 00000010

TOMATE
Tomate, in natura, de primeira qualidade, frescos e
sãos. No ponto de maturação adequado para o
consumo. Intactos, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não
deverão estar danificados por lesões que afetem
sua aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades,
parasitas e larvas.

KG 1580 6,466 10.216,2800124 00000010

Total do Lote 37.696,78

Lote 00046 - LOTE 46 - CARNE BOVINA MOÍDA ACÉM

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

CARNE BOVINA MOIDA
Carne bovina moída no corte acém magra,
congelada. Deverá ser acondicionada em embalagem
primária de 1kg ou 2Kg, constituída de plástico
atóxico transparente devidamente selada, com
especificação do produto, peso,  data de fabricação,
prazo de validade e marca/procedência. Aspecto
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria
sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio,
com ausência de sujidades, pêlos, sebos, parasitas
e larvas.  Isenta da ação de microorganismos.
Devendo conter registro no SIF ou SISP. Validade de
no mínimo 06 meses contados a partir da entrega

KG 1000 29,567 29.567,5000038 00000532

CARNE BOVINA MOIDA
Carne bovina moída no corte acém magra,
congelada. Deverá ser acondicionada em embalagem
primária de 1kg ou 2Kg, constituída de plástico
atóxico transparente devidamente selada, com
especificação do produto, peso,  data de fabricação,

KG 4000 29,567 118.270,0000084 00000532

PRAÇA - OSVALDO LOPES - CENTRO - MONTANHA - ES  - CNPJ: 27.174.051/0001-96 TELEFONE: 27 - 3754 2260



ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Pregão Eletrônico Nº 000003/2021      Abertura  8/6/2021  15:00
Processo 001771/2021

prazo de validade e marca/procedência. Aspecto
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria
sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio,
com ausência de sujidades, pêlos, sebos, parasitas
e larvas.  Isenta da ação de microorganismos.
Devendo conter registro no SIF ou SISP. Validade de
no mínimo 06 meses contados a partir da entrega.

CARNE BOVINA MOIDA
Carne bovina moída no corte acém magra,
congelada. Deverá ser acondicionada em embalagem
primária de 1kg ou 2Kg, constituída de plástico
atóxico transparente devidamente selada, com
especificação do produto, peso,  data de fabricação,
prazo de validade e marca/procedência. Aspecto
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria
sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio,
com ausência de sujidades, pêlos, sebos, parasitas
e larvas.  Isenta da ação de microorganismos.
Devendo conter registro no SIF ou SISP. Validade de
no mínimo 06 meses contados a partir da entrega.

KG 1800 29,567 53.221,5000125 00000532

Total do Lote 201.059,00

Lote 00047 - LOTE 47 - CARNE DE FÍGADO BOVINO

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

FIGADO BOVINO
Carne de fígado bovino congelada em bifes. Deverá
ser acondicionada em embalagem primária de 1kg ou
2Kg, constituída de plástico atóxico transparente
devidamente selada, com especificação do produto,
peso,  data de fabricação, prazo de validade e
marca/procedência. Aspecto próprio, não amolecida
e nem pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência
de sujidades, pêlos, sebos, parasitas e larvas.
Isenta da ação de microorganismos. Devendo conter
registro no SIF ou SISP. Validade de no mínimo 06
meses contados a partir da entrega.

KG 240 21,740 5.217,6000039 00000544

FIGADO BOVINO
Carne de fígado bovino congelada em bifes. Deverá
ser acondicionada em embalagem primária de 1kg ou
2Kg, constituída de plástico atóxico transparente
devidamente selada, com especificação do produto,
peso,  data de fabricação, prazo de validade e
marca/procedência. Aspecto próprio, não amolecida
e nem pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência
de sujidades, pêlos, sebos, parasitas e larvas.
Isenta da ação de microorganismos. Devendo conter
registro no SIF ou SISP. Validade de no mínimo 06
meses contados a partir da entrega

KG 1100 21,740 23.914,0000085 00000544

FIGADO BOVINO
Carne de fígado bovino congelada em bifes. Deverá
ser acondicionada em embalagem primária de 1kg ou
2Kg, constituída de plástico atóxico transparente
devidamente selada, com especificação do produto,
peso,  data de fabricação, prazo de validade e
marca/procedência. Aspecto próprio, não amolecida
e nem pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência
de sujidades, pêlos, sebos, parasitas e larvas.
Isenta da ação de microorganismos. Devendo conter
registro no SIF ou SISP. Validade de no mínimo 06

KG 300 21,740 6.522,0000126 00000544
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meses contados a partir da entrega.

Total do Lote 35.653,60

Lote 00048 - LOTE 48 - CARNE BOVINA EM CUBOS ACÉM

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

CARNE BOVINA (ACEM) 01 KG
Carne bovina magra congelada, em cubos, no corte
acém. Deverá ser acondicionada em embalagem
primária de 1kg ou 2Kg, constituída de plástico
atóxico transparente devidamente selada, com
especificação do produto, peso,  data de fabricação,
prazo de validade e marca/procedência. Aspecto
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria
sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio,
com ausência de sujidades, pêlos, sebos, parasitas
e larvas.  Isenta da ação de microorganismos.
Devendo conter registro no SIF ou SISP. Validade de
no mínimo 06 meses contados a partir da entrega.

KG 400 35,255 14.102,0000040 00011492

CARNE BOVINA (ACEM)
Carne bovina magra congelada, em cubos, no corte
acém. Deverá ser acondicionada em embalagem
primária de 1kg ou 2Kg, constituída de plástico
atóxico transparente devidamente selada, com
especificação do produto, peso,  data de fabricação,
prazo de validade e marca/procedência. Aspecto
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria
sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio,
com ausência de sujidades, pêlos, sebos, parasitas
e larvas.  Isenta da ação de microorganismos.
Devendo conter registro no SIF ou SISP. Validade de
no mínimo 06 meses contados a partir da entrega.

KG 1700 35,255 59.933,5000086 00009503

CARNE BOVINA EM CUBOS
Carne bovina magra congelada, em cubos, no corte
acém. Deverá ser acondicionada em embalagem
primária de 1kg ou 2Kg, constituída de plástico
atóxico transparente devidamente selada, com
especificação do produto, peso,  data de fabricação,
prazo de validade e marca/procedência. Aspecto
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria
sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio,
com ausência de sujidades, pêlos, sebos, parasitas
e larvas.  Isenta da ação de microorganismos.
Devendo conter registro no SIF ou SISP. Validade de
no mínimo 06 meses contados a partir da entrega.

KG 750 35,255 26.441,2500127 00013548

Total do Lote 100.476,75

Lote 00049 - LOTE 49 - CARNE BOVINA EM CUBOS MÚSCULO TRASEIRO

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

CARNE BOVINA (MUSCULO)
Carne bovina magra congelada, em cubos, no corte
músculo traseiro. Deverá ser acondicionada em
embalagem primária de 1kg ou 2Kg, constituída de
plástico atóxico transparente devidamente selada,
com especificação do produto, peso,  data de
fabricação, prazo de validade e marca/procedência.
Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor
próprio, com ausência de sujidades, pêlos, sebos,

KG 400 32,305 12.922,0000041 00009504
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parasitas e larvas.  Isenta da ação de
microorganismos. Devendo conter registro no SIF ou
SISP. Validade de no mínimo 06 meses contados a
partir da entrega.

CARNE BOVINA (MUSCULO)
Carne bovina magra congelada, em cubos, no corte
músculo traseiro. Deverá ser acondicionada em
embalagem primária de 1kg ou 2Kg, constituída de
plástico atóxico transparente devidamente selada,
com especificação do produto, peso,  data de
fabricação, prazo de validade e marca/procedência.
Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor
próprio, com ausência de sujidades, pêlos, sebos,
parasitas e larvas.  Isenta da ação de
microorganismos. Devendo conter registro no SIF ou
SISP. Validade de no mínimo 06 meses contados a
partir da entrega.

KG 1700 32,305 54.918,5000087 00009504

CARNE BOVINA (MÚSCULO ) 01 KG
Carne bovina magra congelada, em cubos, no corte
músculo traseiro. Deverá ser acondicionada em
embalagem primária de 1kg ou 2Kg, constituída de
plástico atóxico transparente devidamente selada,
com especificação do produto, peso,  data de
fabricação, prazo de validade e marca/procedência.
Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor
próprio, com ausência de sujidades, pêlos, sebos,
parasitas e larvas.  Isenta da ação de
microorganismos. Devendo conter registro no SIF ou
SISP. Validade de no mínimo 06 meses contados a
partir da entrega.

KG 750 32,305 24.228,7500128 00011493

Total do Lote 92.069,25

Lote 00050 - LOTE 50 - CARNE DE CHARQUE

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

CARNE CHARQUE
Carne bovina salgada curada dessecada (charque
dianteiro), com cor, cheiro e sabor próprios, isento
de sujidades, parasitas, pêlos e materiais estranhos,
embalada à vácuo, em sacos plásticos
transparentes, atóxicos e devidamente selado,
embalagem de 1kg. Devendo conter especificação do
produto, peso,  data de fabricação, prazo de
validade e marca/procedência. Devendo conter
registro no SIF ou SISP. Validade de no mínimo 06
meses contados a partir da entrega

KG 240 51,095 12.262,8000042 00015787

CARNE CHARQUE
Carne bovina salgada curada dessecada (charque
dianteiro), com cor, cheiro e sabor próprios, isento
de sujidades, parasitas, pêlos e materiais estranhos,
embalada à vácuo, em sacos plásticos
transparentes, atóxicos e devidamente selado,
embalagem de 1kg. Devendo conter especificação do
produto, peso,  data de fabricação, prazo de
validade e marca/procedência. Devendo conter
registro no SIF ou SISP. Validade de no mínimo 06
meses contados a partir da entrega.

KG 1100 51,095 56.204,5000088 00015787

Total do Lote 68.467,30
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Lote 00051 - LOTE 51 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

PEITO DE FRANGO
Filé de peito de frango, sem osso, sem pele e sem
gordura, congelado, acondicionados em embalagem
de polietileno resistente, até 2 kg por pacote,
devidamente selada, com especificação do produto,
peso,  data de fabricação, prazo de validade e
marca/procedência. Deverá apresentar consistência
firme e não amolecida, odor e cor característicos.
Não deve apresentar formações de cristais de gelo,
penas e penugens, perfurações, coágulos e
queimaduras por congelamento. O produto deverá
respeitar o limite máximo de água estabelecido pelo
Ministério da Agricultura.  Devendo conter registro no
SIF ou SISP. Validade de no mínimo 06 meses
contados a partir da entrega.

KG 800 18,005 14.404,0000043 00000538

PEITO DE FRANGO SEM OSSSO
Filé de peito de frango, sem osso, sem pele e sem
gordura, congelado, acondicionados em embalagem
de polietileno resistente, até 2 kg por pacote,
devidamente selada, com especificação do produto,
peso,  data de fabricação, prazo de validade e
marca/procedência. Deverá apresentar consistência
firme e não amolecida, odor e cor característicos.
Não deve apresentar formações de cristais de gelo,
penas e penugens, perfurações, coágulos e
queimaduras por congelamento. O produto deverá
respeitar o limite máximo de água estabelecido pelo
Ministério da Agricultura.  Devendo conter registro no
SIF ou SISP. Validade de no mínimo 06 meses
contados a partir da entrega.

KG 3500 18,005 63.017,5000089 00011601

PEITO DE FRANGO
Filé de peito de frango, sem osso, sem pele e sem
gordura, congelado, acondicionados em embalagem
de polietileno resistente, até 2 kg por pacote,
devidamente selada, com especificação do produto,
peso,  data de fabricação, prazo de validade e
marca/procedência. Deverá apresentar consistência
firme e não amolecida, odor e cor característicos.
Não deve apresentar formações de cristais de gelo,
penas e penugens, perfurações, coágulos e
queimaduras por congelamento. O produto deverá
respeitar o limite máximo de água estabelecido pelo
Ministério da Agricultura.  Devendo conter registro no
SIF ou SISP. Validade de no mínimo 06 meses
contados a partir da entrega.

KG 1400 18,005 25.207,0000129 00000538

Total do Lote 102.628,50

Lote 00052 - LOTE 52 - PEIXE FILÉ DE CAÇÃO

Descrição

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem Código

FILÉ DE PEIXE
Peixe filé de cação, sem espinho, congelado. Deve
apresentar-se livre de parasitas, peles, escamas,
ossos, partes da cabeça, vísceras e cartilagens,
além de substâncias químicas e quaisquer outros
contaminantes capazes ou não de mascarar ou
encobrir possíveis alterações do pescado. Embalada

KG 300 37,395 11.218,5000044 00007980
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à vácuo, em sacos plásticos transparentes, atóxicos
e devidamente selado, embalagem de 1kg. Devendo
conter especificação do produto, peso, data de
fabricação, prazo de validade e marca/procedência.
Devendo conter registro no SIF. Validade de no
mínimo 06 meses contados a partir da entrega.

FILÉ DE PEIXE
Peixe filé de cação, sem espinho, congelado. Deve
apresentar-se livre de parasitas, peles, escamas,
ossos, partes da cabeça, vísceras e cartilagens,
além de substâncias químicas e quaisquer outros
contaminantes capazes ou não de mascarar ou
encobrir possíveis alterações do pescado. Embalada
à vácuo, em sacos plásticos transparentes, atóxicos
e devidamente selado, embalagem de 1kg. Devendo
conter especificação do produto, peso, data de
fabricação, prazo de validade e marca/procedência.
Devendo conter registro no SIF. Validade de no
mínimo 06 meses contados a partir da entrega.

KG 1400 37,395 52.353,0000090 00007980

FILÉ DE PEIXE
Peixe filé de cação, sem espinho, congelado. Deve
apresentar-se livre de parasitas, peles, escamas,
ossos, partes da cabeça, vísceras e cartilagens,
além de substâncias químicas e quaisquer outros
contaminantes capazes ou não de mascarar ou
encobrir possíveis alterações do pescado. Embalada
à vácuo, em sacos plásticos transparentes, atóxicos
e devidamente selado, embalagem de 1kg. Devendo
conter especificação do produto, peso, data de
fabricação, prazo de validade e marca/procedência.
Devendo conter registro no SIF. Validade de no
mínimo 06 meses contados a partir da entrega.

KG 400 37,395 14.958,0000130 00007980

Total do Lote 78.529,50

Total Geral do(s) Lote(s) 1.776.270,37
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