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053667 2.100,0000 PACOTE |____________|_____________|ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE COM 400 

GRAMAS.

Vitaminado, solúvel, preparado a partir de matérias-primas 

sãs, limpas e isentas de matéria terrosa, parasitas, detritos 

animais, cascas de sementes de cacau e outros detritos 

vegetais. Com composição básica: açúcar, cacau em pó, 

malto- dextrina, leite. Aparência pó homogêneo, cor marron 

claro e escuro, sabor e cheiros próprios. Embalagem: em 

sacos de polietileno atóxico, contendo aproximadamente de 

400 (quatrocentos) gramas a um quilo. Rotulagem de acordo 

com a legislação vigente, identificação do produto, marca, 

nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de 

validade e peso líquido, n› de registro no órgão competente. 

Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data de 

fabricação, que não poderá ser superior a quinze (30) dias 

da data de entrega. Reposição do produto: no caso de 

alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de 

validade e embalagens danificadas. Amostra: apresentar 

amostra mínima de 400 gramas.

024292 370,0000 QUILO |____________|_____________|ALHO EM CABEÇA

Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem 

lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, 

tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 

desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. 

Embalagem adequada para o transporte. AMOSTRA: 

apresentar amostra minima de 200 gramas. Amostra: 

apresentar amostra mínima de 200 gramas.

010926 1.240,0000 QUILO |____________|_____________|BATATA INGLESA

Lavada lisa de primeira compacta e firme sem lesões de 

origem física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo 

ser graúda. Embalada adequadamente para transporte com 

volumes máximo de 20 kg. Amostra: apresentar amostra 

mínima um kg

024316 2.802,0000 PACOTE |____________|_____________|BOLACHA DOCE TIPO MARIA - EMBALAGEM COM 

400 GRAMAS

tipo Maria Produzido a partir de matérias-primas sãs e 

limpas, sem corante e isenta de matéria terrosa, parasitas e 

detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica 

: farinha de trigo, açúcar cristal, amido de milho, gordura 

vegetal hidrogenada, leite, essência e sal refinado. 

Embalagem: pacotes de papel impermeável ou plástico 

atóxico, lacrado, com peso líquido aproximado de 

quatrocentas (400) gramas, tendo dupla embalagem. 

Reembalados em caixa de papel ondulado. Na embalagem 

deverá constar o nome e o endereço do fabricante, nome, 

classificação e marca do produto, data de fabricação, prazo 

de validade, peso líquido, número de registro em órgão 

competente, empilhamento máximo de armazenagem. 

Validade: mínima de oito (09) meses a partir da data de 
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fabricação, que não poderá ser superior a trinta (30) dias da 

data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração 

do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 

embalagens danificadas. Amostra: apresentar amostra 

mínima quatrocentos gramas, avaliar qualidades 

organolépticas, aparência.

024772 5.010,0000 PACOTE |____________|_____________|BISCOITO DE SAL AMANTEIGADO TIPO CRACK 

PACOTE COM 400G

024324 10.320,0000 QUILO |____________|_____________|CARNE BOVINA MOIDA - EMBALAGEM DE (1) 

UM KG

Carne bovina in-natura dianteira, paleta, músculo, acém 

desossado - moída. Contendo no máximo 07% (sete) de 

gordura, ser isenta de cartilagens e ossos. Deve se 

manipulada em condições higiênicas sanitária de acordo a 

as boas praticas de manipulação de alimentos e 

provenientes de animais em boas condições de saúde, 

abatidos sob inspeção veterinária. O produto deve ter 

aspecto, cheiro e sabor próprios e cor própria característica 

de carne bovina moída. Embalagem: saco de polietileno 

atóxico. As embalagens devem estar íntegras (lacradas) 

contendo 01(um) quilo cada embalagem. Não deve 

apresentar exsudado na embalagem, nem superfície viscosa. 

Na embalagem deverá constar o nome e endereço do 

fabricante, nome e marca do produto e data de fabricação. 

Os locais de processamento devem ter sido visitados e 

estarem autorizados pelos serviços de inspeção Municipal e 

será visitado periodicamente pelo nutricionista do PNAE do 

Município. Reposição do produto: embalagens danificadas 

ou temperatura não conforme. Condições de transporte: 

deverão ser utilizados veículos refrigerados ou isotérmicos e 

bem higienizados em seu interior. Amostra: apresentar 

amostra mínima 1 quilo, avaliar aparência, textura, 

características organolépticas, embalagem.

024328 1.890,0000 QUILO |____________|_____________|CEBOLA EM CABEÇA SECA

De primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões 

de origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes sem 

manchas com tamanho e coloração uniformes, isenta de 

sujidades parasitas e larvas. Embalado adequadamente para 

transporte com peso máximo de 10k por volume. Amostra: 

apresentar amostra mínima de 300 gramas será avaliar 

aparência, textura, características organolépticas, 

embalagem, que será utilizada.

024351 1.550,0000 PACOTE |____________|_____________|COLORAL ORGÂNICO - PACOTE DE 100 GRAMAS

Fino, homogêneo, obtido de frutos maduros, limpos, 

dessecados e moídos, com aspecto cor, cheiro e sabor 

próprio, isenta de materiais estranhos e a sua espécie, 

acondicionado em saco plástico e atóxico, hermeticamente 

vedado e resistente, reembalado em caixa de papelão 

reforçado. Amostra: apresentar amostra mínima de 100 

rpt05



Governo Municipal de Bom Jesus do Tocantins
Pará Pag.: 3

ANEXO I

Preço Total (R$)UnidadeQtdDescriçãoCódigo Preço Unit (R$)

gramas, avaliar aparência, textura, características 
organolépticas e embalagem.

021751 5.598,0000 QUILO |____________|_____________|FILE DE PEITO DE FRANGO CONGELADO 

EMBALAGEM DE 01 KG

Sem osso e cartilagem, de primeira qualidade, congelado. 
Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico 
transparente. Atóxico, contendo identificação do produto 
marca do fabricante prazo de validade. Registro no órgão 
competente e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) 
ou órgão similar Estadual ou Municipal. Validade: mínima de 
seis meses Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas ou temperatura não conforme. 
Condições de transporte: deverão ser utilizados veículos 
refrigerados ou isotérmicos e bem higienizados em seu 
interior. Amostra: apresentar amostra mínima (1) um quilo, 
avaliar aparência, textura, características organolépticas, 
embalagem.

024373 9.291,0000 PACOTE |____________|_____________|LEITE EM PÓ INTEGRAL - PACOTE DE 400 

GRAMAS

Livre de umidade e fermentação, apresentar ficha técnica. 
Composição centesimal: proteínas, mínimo de 26%; lipídios, 
mínimo de 26%; lactose, mínimo de 38%; caseína, mínimo de 
22%. Aparência: pó fino, cor amarelo claro, cheiro e sabor 
próprios. Embalagem: saco de polietileno, atóxico, 
resistente, termossoldado ou em filme de poliéster 
metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso 
líquido médio de quatrocentos (400) gramas. Reembalados 
em caixa de papelão ondulado. Na embalagem deverá 
constar o nome e o endereço do fabricante, nome, 
classificação e marca do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, peso líquido, número de registro de órgão 
competente, empilhamento máximo para armazenagem. 
Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data de 
fabricação, que não poderá ser superior a trinta (30) dias da 
data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas. Amostra: apresentar amostra 
mínima 400 gramas, rendimento, solubilidade, qualidades 
organolépticas.

019017 9.866,0000 PACOTE |____________|_____________|MACARRÃO ESPAGUETE - PACOTE COM 500 

GRAMAS

008068 2.345,0000 UNIDADE |____________|_____________|MARGARINA 250G

024408 1.310,0000 GARRAFA |____________|_____________|ÓLEO DE SOJA - EM UNIDADE DE 900 ML

Óleo de soja, refinado, tendo sofrido processo tecnológico 
adequado. Embalagem: volume, contendo 900 ml cada 
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unidade e reembalados em caixas de papelão reforçado. As 
embalagens deverão estar livres de amassados ou qualquer 
outro defeito. Na embalagem deverá constar o nome e o 
endereço do fabricante, nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade e número do lote. Validade: 
mínima de nove (09) meses a partir da data de fabricação 
que não poderá ser superior a quinze (30) dias da data de 
entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas. Amostra: apresentar amostra 
mínima de 900 ml, avaliar aparência, textura, características 
organolépticas e embalagem.

020608 1.000,0000 QUILO |____________|_____________|PIMENTAO VERDE

Não serão aceitos produtos estragados, murchos ou que não 
se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. 
Embalados para o transporte. . Amostra: apresentar amostra 
mínima de 500 gramas, avaliar aparência, textura, 
características organolépticas e embalagem.

024419 849,0000 QUILO |____________|_____________|POLPA DE CUPUAÇU - EMBALAGEM DE (1) UM 

KG

Polpa de fruta, natural, acondicionado em embalagem de 
polipropileno transparente, atóxico, sem conservantes, 
devendo apresentar na embalagem a composição básica, as 
informações nutricionais e o prazo de validade. Embalado 
para transporte. Amostra: apresentar amostra mínima de 1 
kg, avaliar aparência, textura, características organolépticas 
e embalagem.

024423 1.010,0000 QUILO |____________|_____________|POLPA DE GOIABA - EMBALAGEM DE (1) UM KG

Polpa de fruta, natural, acondicionado em embalagem de 
polipropileno transparente, atóxico, sem conservantes, 
devendo apresentar na embalagem a composição básica, as 
informações nutricionais e o prazo de validade. Embalado 
para transporte. Amostra: apresentar amostra mínima de 1 
kg, avaliar aparência, textura, características organolépticas 
e embalagem.

024425 845,0000 QUILO |____________|_____________|POLPA DE MANGA - EMBALAGEM DE (1) UM KG

Polpa de fruta, natural, acondicionado em embalagem de 
polipropileno transparente, atóxico, sem conservantes, 
devendo apresentar na embalagem a composição básica, as 
informações nutricionais e o prazo de validade. Embalado 
para transporte. Amostra: apresentar amostra mínima de 1 
kg, avaliar aparência, textura, características organolépticas 
e embalagem.

024428 445,0000 QUILO |____________|_____________|POLPA DE MARACUJA - EMBALAGEM DE (1) UM 

KG

Polpa de fruta, natural, acondicionado em embalagem de 
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polipropileno transparente, atóxico, sem conservantes, 
devendo apresentar na embalagem a composição básica, as 
informações nutricionais e o prazo de validade. Embalado 
para transporte. Amostra: apresentar amostra mínima de 1 
kg, avaliar aparência, textura, características organolépticas 
e embalagem.

030165 1.010,0000 QUILO |____________|_____________|POLPA DE ACEROLA - EMBALAGEM DE (1) UM 

KG,

Polpa de fruta, natural, acondicionado em embalagem de 
polipropileno transparente, atóxico, sem conservantes, 
devendo apresentar na embalagem a composição básica, as 
informações nutricionais e o prazo de validade. Embalado 
para transporte. Amostra: apresentar amostra mínima de 1 
kg, avaliar aparência, textura, características organolépticas 
e embalagem.

024441 934,0000 QUILO |____________|_____________|TOMATE -REGIONAL

Aspecto globoso, cor vermelha, classificada como legume, 
graúda, de Polpa firme e intacta isenta de enfermidades boa 
qualidade, livres de resíduos de fertilizantes, sujidade, 
parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou Mecânica 
oriunda de manuseio ou transporte, embalada 
adequadamente para transporte Amostra: apresentar amostra 
mínima de 300 gramas, avaliar qualidades organolépticas, 
embalagem e rendimento.

013909 234,0000 LITRO |____________|_____________|VINAGRE 500 ML

024309 150,0000 PACOTE |____________|_____________|AVEIA - EMBALAGEM DE 400G

aveia em flocos finos - produto resultante da moagem de 
grãos de aveia após limpeza e classificação. Composição 
centesimal: 12g de proteínas, 8g de lipídio e 63g de 
carboidrato - embalagem 400g a 1kg.

021745 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|CANELA EM PO EMBALAGEM COM 30 G

Características organolépticas própria do produto. Amostra: 
apresentar amostra mínima de trinta gramas.

010922 900,0000 QUILO |____________|_____________|FRANGO CONGELADO

semi-processado - congelado,inteiro eviscerado, com 
aspecto cor,cheiro e sabor próprios, sem manchas e 
parasitas, acondicionado em saco plástico 
polietileno,transparente, atóxico, peso em media 2kg e 
Registro no órgão competente e carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal) ou órgão similar Estadual ou Municipal. 
Validade: mínima de seis meses Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo 
de validade e embalagens danificadas ou temperatura não 
conforme. Condições de transporte: deverão ser utilizados 
veículos refrigerados ou isotérmicos e bem higienizados em 
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seu interior. Amostra: apresentar amostra mínima 2 quilo, 
avaliar aparência, textura, características organolépticas, 
embalagem.

053664 1.550,0000 QUILO |____________|_____________|CHARQUE EMBALADO DE 1 (UM) KG

homogêneo, obtido de frutos maduros, limpos, dessecados e 
moídos, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 
materiais estranhos e a sua espécie, acondicionado em saco 
plástico e atóxico, hermeticamente vedado e resistente, 
reembalado em caixa de papelão reforçado. Amostra: 
apresentar amostra mínima de 100 gramas, avaliar 
aparência, textura, características organolépticas e 
embalagem.

053666 1.350,0000 LATA |____________|_____________|SARDINHA EM CONSERVA LATA DE 130 GRAMAS.

Elaborado com pescado íntegro, fresco, limpo, eviscerado, 
previamente submetido à inspeção sanitária, sem escamas, 
com sal. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos 
animais e vegetais. Não apresentando cheiro ardido ou 
rançoso. Embalagem: latas de folha de flandres, com verniz 
sanitário, fechada e esterelizada com peso líquido de no 
mínimo 130 gramas. Reembaladas em caixa de papelão 
ondulado. Na embalagem deverá constar nome, 
classificação e marca do produto, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade, peso 
líquido, nº de registro no órgão competente, empilhamento 
máximo para armazenagem. Validade: mínima de 9 (nove) 
meses a partir da data de fabricação que não poderia ser 
superior a 30 (trinta) dias a data de entrega Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. 
Amostra: apresentar amostra mínima 1ud, avaliar aparência, 
textura, características organolépticas e embalagem.

024296 1.990,0000 CAIXA |____________|_____________|AMIDO DE MILHO - CAIXA DE 200 GRAMAS

Produto amiláceo extraído do milho. Preparado a partir de 
matérias-primas sãs, limpas e isenta de matéria terrosa, de 
parasitas e de detritos animais e vegetais. Livre de 
fermentação, não podendo estar rançoso e com umidade 
máxima de 14% p/p. Embalagem: caixa de papelão fina, 
acondicionada internamente em saco de papel impermeável 
ou saco de polietileno atóxico, resistente, termo soldado. 
Amostra: apresentar amostra mínima de 200 gramas

024311 600,0000 QUILO |____________|_____________|BANANA PRATA.

Destinada ao consumo in natura, com teores de açúcar e 
acidez compatíveis com esse fim. Não serão tolerados 
defeitos (podridão, danos profundos, passadas) que 
representem quantidade superior a 2,0% do peso total do 
produto entregue. A fruta deve atender as normas de higiene 
e qualidade estabelecidas pela vigilância sanitária. O 
produto deve estar embalado para transporte com peso 
máximo de 20 kg, por volume. Amostra: apresentar amostra 
mínima um kg
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024332 1.200,0000 QUILO |____________|_____________|CENOURA - REGIONAL

Especial de primeira, sem rama, fresca compacta e firme, 
sem lesões de origem física ou mecânica, sem rachaduras e 
cortes; com tamanho e Coloração uniforme. Devendo ser 
graúda. Embaladas adequadamente para transporte, como 
peso máximo de 10 kg por volume. Amostra: apresentar 
amostra mínima 1 quilo, avaliar aparência, textura, 
características organolépticas, embalagem.

024344 1.280,0000 PACOTE |____________|_____________|COCO RALADO - PACOTE COM 100 GRAMAS

Coco ralado desidratado, pacote com cem (100) gramas 
Ingredientes básicos: polpa de coco ralado parcialmente 
desengordurado, desidratado, conservante, sem adição de 
açúcar. Produzido a partir de matérias-primas sãs e limpas, 
livres de matéria terrosa, parasitas, detritos animais e 
vegetais. Aparência: cor, cheiro e sabor próprios, grânulos 
soltos, secos e brancos. Embalagem: filme de poliéster 
metalizado com polietileno, termossoldado. Amostra: 
apresentar amostra mínima de 100 gramas, avaliar 
aparência, textura, características organolépticas e 
embalagem.

053627 800,0000 QUILO |____________|_____________|COXA/SOBRECOXA DE FRANCO

024386 800,0000 QUILO |____________|_____________|MAÇA NACIONAL (PEQUENA)

De primeira, in natura, apresentando grau de maturação 
adequado a manipulação, transporte e consumo;isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou 
mecânica oriunda de manuseio ou transporte. Amostra: 
apresentar amostra mínima 1 quilo, avaliar aparência, 
textura, características organolépticas e embalagem.

020598 800,0000 QUILO |____________|_____________|MELANCIA RAJADA

Redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades,parasitas e 
larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, 
acondicionada em a granel,pesando entre (6 a 10)kg cada 
unidade.

014677 620,0000 QUILO |____________|_____________|MELAO REGIONAL

De primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 
coloração uniformes, bem desenvolvidos e maduros, com 
polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, acondicionado em caixa 
pesando no máximo 10 kg. Amostra: apresentar amostra 
mínima de 1 unidade, avaliar aparência, textura, 
características organolépticas e embalagem.

030162 1.200,0000 QUILO |____________|_____________|PÃO DE SAL - UNIDADE DE 50 GRAMAS,

Do tipo sovado, peso por unidade aproximadamente 50 
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gramas. O produto deve estar livre de amassados, sujidades 

ou outras alterações que afetem sua qualidade e sua 

aceitação junto aos comensais. A embalagem dos pães deve 

conter 20 unidades do produto e ser de plástico transparente, 

devidamente fechado. O produto não pode vir diretamente 

nas sacolas e estas devem ser de plástico branco. Não 

serão aceitas sacolas coloridas (de plástico reciclado). O 

fornecedor devera receber o nutricionista responsável da 

prefeitura, que acompanhara a fabricação do produto sempre 

que ela achar necessário. Amostra: apresentar amostra 

pacote com 20 ud, avaliar aparência, textura, características 

organolépticas e embalagem.

017730 252,0000 QUILO |____________|_____________|REPOLHO REGIONAL

024437 70,0000 GARRAFA |____________|_____________|SUCO DE GOIABA NATURAL - EM GARRAFA DE 

500 ML

SUCO CONCENTRADO: Embalagem de 500 ml. Entregues 

em embalagens resistentes, integras e com data de 

fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses. Não 

será aceito o tipo xarope. . Amostra: apresentar amostra 

mínima 1 ud, avaliar aparência, textura, características 

organolépticas e embalagem.

030158 900,0000 QUILO |____________|_____________|MILHO PARA CANJICA - EMBALAGEM DE 500 

GRAMAS,

Preparado com matéria-prima sã e limpa isenta de matéria 

terrosa, parasitas, larvas e de detritos vegetais ou animais, 

não podendo ser utilizados no polimento ou brilho óleos 

minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas 

comestíveis. Embalagem: saco de polietileno, atóxico, 

resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 

quinhentos (500) gramas. Reembalado em fardo de papel 

multifolhado, resistente, totalmente fechado com costura 

resistente, ou fardo plástico, atóxico, transparente, 

resistente, termossoldado com peso líquido total aproximado 

de dez (10) quilos. Na embalagem deverá constar nome, 

classificação e marca do produto, nome e endereço do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade, peso 

líquido, número de registro no órgão competente, 

empilhamento máximo para armazenagem. Validade: mínima 

de seis (06) meses da data de fabricação, que não poderá 

ser superior a quinze (30) dias da data de entrega. 

Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes 

do vencimento do prazo de validade e embalagens 

danificadas. Amostra: apresentar amostra mínima de 500 

gramas, avaliarem aparência, textura, características 

organolépticas e embalagem.

030159 130,0000 QUILO |____________|_____________|MILHO DE PIPOCA - PACOTE DE 500 GRAMAS,

Tipo l, pacote de 500 gramas, não apresentar umidade, 

misturas inadequadas, presença de impurezas, odor 
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desagradável, peso insatisfatório. A embalagem deve estar 

intacta, prazo de validade de 6 meses. O produto deverá 

apresentar registro no órgão competente e estar de acordo 

com a legislação vigente. Amostra: apresentar amostra 

mínima de 500 gramas, avaliarem aparência, textura, 

características organolépticas e embalagem.

053652 690,0000 QUILO |____________|_____________|EXTRATO DE TOMATE 500G.

Extrato de tomate, concentrado, produto resultante da 

concentração da polpa de tomate por processo tecnológico 

preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem 

sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e 

fermentação, acondicionada em embalagem própria com no 

Maximo 500 gramas, de flandres, com verniz sanitário, 

recravadas, semestufamentos, sem vazamento, corrosão 

interna, e outras alterações , acondicionadas em caixa de 

papelão limpa, íntegra , resistente, reforçada e lacrada. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação nutricional, número 

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

registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 

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

requisitante.

053653 1.050,0000 QUILO |____________|_____________|AÇUCAR CRISTAL - PACOTE DE (01) KG

Especial, contendo no mínimo 98,3% de sacarose; livre de 

fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de 

detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios 

do tipo açúcar. Sabor doce. Embalagem: pacote com (01) um 

quilo, embalados em sacos resistentes de polietileno atóxico 

e reembalados em fardos de papel multifolhado ou plástico 

resistente, contendo no máximo trinta (30) quilos. Na 

embalagem deverá constar o nome e o endereço do 

fabricante, nome, classificação e marca do produto, data de 

fabricação, prazo de validade, peso líquido, número de 

registro no órgão competente, empilhamento máximo para 

armazenagem. Validade: mínima de nove (09) meses a partir 

da data de fabricação, que não poderá ser superior a trinta 

(30) dias da entrega. Reposição do produto: no caso de 

alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de 

validade e embalagens danificadas. Amostra: apresentar 

amostra mínima de um kg.

053654 2.300,0000 QUILO |____________|_____________|ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, PACOTE 

DE 1(UM) KG

Beneficiado, polido, limpo, grãos inteiros, longos, finos, cor 

clara, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais 

e vegetais. Não pode apresentar odor estranho de qualquer 

natureza, impróprio ao consumo, prejudicial à sua saúde 

(pesticidas). Será permitida a umidade máxima de 14% e 

tolerância de até 6% de grãos quebrados. Embalagem: 

sacos de polietileno, atóxico, transparentes e resistentes, 

termossoldado, contendo cada pacote (05) cinco quilos e 

reembalados em fardos de papel ou saco plástico resistente 
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em fardos de trinta quilos. Na embalagem deverá constar o 

nome e o endereço do fabricante, nome, classificação e 

marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, 

peso líquido, número de registro em órgão competente, 

empilhamento máximo de armazenagem. Validade: mínima 

de 9 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá 

ser superior a trinta dias da data de entrega. Reposição do 

produto: no caso de alteração do mesmo antes do 

vencimento do prazo de validade, embalagens danificadas, 

não atenda a especificação ou esteja em mau estado de 

conservação, aspecto generalizado de mofo ou fermentação, 

odor estranho ou contenha substâncias nocivas a saúde. 

Amostra: apresentar amostra mínimo UM quilos, avaliar 

rendimento, qualidades organolépticas, consistência após 

cozimento.

053655 830,0000 QUILO |____________|_____________|ARROZ PARBOLIZADO LONGO TIPO 01 PACOTE 

DE 01 KG

Arroz parbolizado, longo, tipo 1, constituídos de grãos 

inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de 

sujidades e materiais estranhos, embalagem de 5 kg em 

sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não 

violados, resistentes que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo acondicionados em fardos 

lacrados. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e procedência, informação nutricional, 

número do lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 08 (oito) 

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Amostra: apresentar amostra mínima um quilos grama, 

avaliar rendimento, qualidades organolépticas, consistência 

após cozimento.

053656 856,0000 QUILO |____________|_____________|FEIJÃO DO SUL RAJADO PACOTE DE 1(UM) KG

Novo, rajado, acondicionado em embalagem transparente, 

atóxico, plástica, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, 

isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas e 

fragmentos ou corpos estranhos. Com registro nos órgão 

competente. Amostra: apresentar amostra de 1 kg, avaliar 

qualidades organolépticas e embalagem.

053657 200,0000 QUILO |____________|_____________|FLOÇÃO DE MILHO, PACOTE COM 500 G

Farinha de milho flocada para o preparo de cuscuz, com 

coloração, odor e sabor próprios, isento de umidade e de 

material estranho à sua composição que comprometam a 

qualidade do produto. Na embalagem deve conter o nome do 

produto e fabricante, data de fabricação e validade, número 

do lote, informação nutricional, lista de ingredientes, SAC -

Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone 

para contato e registro no órgão competente. O peso líquido 

deve ser de 500 g. O produto deve ser embalado em saco 

plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente 

fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 
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meses a partir da data de entrega.

053658 490,0000 QUILO |____________|_____________|FÚBA DE MILHO EMBALAGEM DE 500G

Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não 

devendo conter materiais terrosos, parasitas e detritos de 

animais e vegetais. Deve conter cor e sabor característicos, 

embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso 

as informações exigidas por lei vigente, identificando o 

número de registro nos órgãos competentes, contendo peso 

líquido de 500 gramas ou 1 kg, com prazo de validade de no 

mínimo 180 dias, com data de fabricação até 30 dias no ato 

da entrega. Amostra: apresentar amostra mínima 1 quilo, 

avaliar aparência, textura, características organolépticas, 

embalagem.

053659 551,0000 QUILO |____________|_____________|SAL IODADO REFINADO DE 1(UM) KG

Iodado Cristais brancos com granulação uniforme, devendo 

passar totalmente por peneira, com antiumectante. Contendo 

sal de iodo não tóxico, na dosagem mínima iodo, de acordo 

com a legislação federal específica. Livre de matéria terrosa, 

parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: 

cristais de granulação uniforme de acordo com o tipo. Cor 

branca, cheiro inodoro, sabor salino. Embalagem: sacos de 

polietileno atóxicos, resistentes, termossoldado, contendo 

peso líquido de um (01) quilo. Reembalados em fardos de 

papel reforçado contendo no máximo trinta (30) quilos. Na 

embalagem deverá constar nome, classificação e marca do 

produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade, peso líquido, número de registro no órgão 

competente. Validade: mínima de nove (09) meses a partir da 

data de fabricação que não poderá ser superior a quinze (30) 

dias da data de entrega. Reposição do produto: no caso de 

alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de 

validade e embalagens danificadas. Amostra: apresentar 

amostra 1 kg, avaliar aparência, textura, características 

organolépticas e embalagem.

053660 350,0000 QUILO |____________|_____________|TEMPERO COMPLETO EMBALAGEM DE 300 

GRAMAS.

Sem pimenta. Preparado com matérias-primas sãs, limpas, 

de boa qualidade. Constituído de: sal, alho, opcional cebola, 

manjericão e salsinha. Livre de matéria terrosa, parasitas, 

larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem: saco de 

polietileno atóxico ou pote plástico, resistente, 

termossoldado, contendo peso líquido aproximado de 

trezentas (300) gramas a um quilo. Reembalado em caixa de 

papelão ondulado. Na embalagem deverá constar nome, 

classificação e marca do produto, nome e endereço do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade, peso 

líquido, número de registro no órgão competente, 

empilhamento máximo para armazenagem. Validade: mínima 

de nove (09) meses a partir da data de fabricação que não 

poderá ser superior a trinta (30) dias da data de entrega. 

Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes 

do vencimento do prazo de validade e embalagens 

danificadas. Amostra: apresentar amostra mínima de 300 
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gramas, avaliar qualidades organolépticas, embalagem e 

rendimento.

053661 2.900,0000 QUILO |____________|_____________|AÇUCAR CRISTAL PACOTE DE (02)DOIS KG

Especial, contendo no mínimo 98,3% de sacarose; livre de 

fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de 

detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios 

do tipo açúcar. Sabor doce. Embalagem: pacote com (05) 

cinco quilos, embalados em sacos resistentes de polietileno 

atóxico e reembalados em fardos de papel multifolhado ou 

plástico resistente, contendo no máximo trinta (30) quilos. Na 

embalagem deverá constar o nome e o endereço do 

fabricante, nome, classificação e marca do produto, data de 

fabricação, prazo de validade, peso líquido, número de 

registro no órgão competente, empilhamento máximo para 

armazenagem. Validade: mínima de nove (09) meses a partir 

da data de fabricação, que não poderá ser superior a trinta 

(30) dias da entrega. Reposição do produto: no caso de 

alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de 

validade e embalagens danificadas. Amostra: apresentar 

amostra mínima de um kg.

053662 280,0000 QUILO |____________|_____________|MORTANDELA DE FRANGO PESANDO 400 GRAMAS 

POR UNIDADE.

Produto sem cubos de gordura, SEM GLUTEN, entregues em 

embalagem de 400 gramas. Apresentar sempre registro, 

procedência e data de fabricação e prazo de validade 

impresso na embalagem. Não será aceito produto sem 

comprovação de validade, sem procedência e sem registro e 

em unidade pesando mais que 400 gramas. Amostra: 

apresentar amostra mínima de 400 gramas, avaliarem 

aparência, textura, características organolépticas e 

embalagem.

053663 410,0000 QUILO |____________|_____________|FARINHA BRANCA DE MANDIOCA PACOTE COM 1 

(UM) KG

Farinha de mandioca Deve apresentar cor branca, cheiro e 

sabor próprios, ausência de sujidades, parasitas ou larvas. 

Embalagem: sacos de polipropileno transparentes e 

resistentes, contendo (1) um quilo gramo e reembalados em 

fardos de papel multifoliado ou plástico reforçado contendo 

30 (trinta) quilos. Na embalagem deverá constar o nome e o 

endereço do fabricante, nome da marca do produto, data de 

fabricação, prazo de validade e n› do lote. Validade: mínima 

de nove (09) meses a partir da data de fabricação que não 

poderá ser superior a quinze (30) dias da data de entrega. 

Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes 

do vencimento do prazo de validade e embalagens 

danificadas. . Amostra: apresentar amostra mínima de 1 kg, 

avaliar aparência, textura, características organolépticas e 

embalagem.
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Condições de pagamento :

Validade da proposta :

Prazo da entrega :

__________________

________  dias

________  dias
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