
EDITAL Nº 009/2016 
CONVITE Nº 004/2016 

 
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA 

PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E OBRAS 
 
 

O Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa/RS, no uso legal de suas atribuições e de 

conformidade com a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público para o 

conhecimento dos interessados que, às 14 horas do dia 07 de março de 2016, na Sala de 

Reuniões do Centro Administrativo Municipal, se reunirá a Comissão de Licitação, com a 

finalidade de receber propostas para aquisição de alimentos para a merenda escolar 1º 

semestre de 2016 e material de limpeza. 

 

1 – OBJETO 

1.1 – Aquisição de alimentos para merenda escolar para o 1º semestre de 2016 e 

material de limpeza para as Secretarias da Administração, Saúde e Obras, conforme relação 

em anexo, a qual contém os dados sobre os produtos e as quantidades a serem adquiridas.  

 

2 – DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS 

As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação, assinada em sua última 

folha e rubricada nas demais, sem rasura ou emendas, contendo na sua parte externa e 

fronteira a seguinte inscrição: 

 
AO MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA 
CONVITE Nº 004/2016 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE – NOME DA EMPRESA 
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AO MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA 
CONVITE Nº 004/2016 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 
PROPONENTE – NOME DA EMPRESA 
 

2.2 – O envelope nº 01 deverá conter: 

2.2.1 – Regularidade Jurídica: 

a) Registro Comercial no caso de firma mercantil individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado em se 

tratando de sociedade comercial e no caso de sociedades por ações acompanhado de 

documentos de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício. 

2.2.2 – Regularidade Fiscal: 

a) Certidão Negativa de Débito Municipal da sede da licitante; 

b) Certificado de Regularidade junto ao FGTS; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União; 

d) Certidão Negativa da Receita Estadual; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

f) Comprovante de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, para as empresas que comprovadamente se enquadrarem na Lei complementar nº 123 

de 14 de dezembro de 2006, o qual deverá estar assinado pelo Contador da empresa, com 

data não superior a 60 (sessenta) dias. 
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2.2.3 – Os documentos apresentados poderão ser originais, cópias autenticadas ou 

cópias simples, desde que acompanhadas dos originais, para a devida conferência, 

apostados no envelope nº 01. 

2.3 – No envelope nº 02 deverá constar: 

a) proposta financeira em moeda corrente nacional. 

 

3 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS 

3.1 – As propostas deverão ser apresentadas com a assinatura do representante legal 

da empresa. 

3.2 – A entrega dos produtos deverá ser realizada de acordo com a solicitação do 

Município, e deverá ser entregue em até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação, na 

Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Desporto e Turismo do Município, na Escola 

Municipal de Educação Básica Esperança e na Escola Estadual de Ensino Médio Vespasiano 

Corrêa, todas localizadas no centro do Município de Vespasiano Corrêa/RS. 

 

4 – JULGAMENTO 

4.1 – O julgamento será pelo menor preço por item. 

4.2 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto no 

parágrafo segundo do art. 3º da Lei nº 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com 

a convocação prévia de todas as licitadas. 

4.3 – O Município não deverá considerar: 

a) Qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou vantagem 

baseada nas ofertas das demais licitadas; 
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b) Proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos. 

4.4 – As microempresas e empresas de pequeno porte, que comprovadamente se 

enquadrarem na Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, terão facultado o que 

dispõe o Capítulo V da respectiva Lei, para fins de critério de desempate. 

 

5 – DOS RECURSOS 

5.1 - Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas 

nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 

6 – DO PAGAMENTO 

6.1 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a comprovação da entrega 

das mercadorias, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal. 

 

7 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

7.1 – As despesas oriundas desta licitação serão cobertas pelas seguintes dotações 

orçamentárias: 

03- Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

01- Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

04.122.0003- Administração 

2005- Manutenção da Administração Geral e Financeira 

3.3.3.90.30.00000000- Material de Consumo     3008 

06- Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 
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06- Demais Gastos na Educação  

12.361.0014- Educação 

2030- Manutenção da Merenda Escolar Fundamental 

3.3.3.90.30.00000000- Material de Consumo     6436 

12.365.0014- Educação 

2029- Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil 

3.3.3.90.30.00000000- Material de Consumo     6438 

12.361.0014- Educação 

2030- Manutenção da Merenda Escolar Fundamental 

3.3.3.90.30.00000000- Material de Consumo – PNAE   6439 

07- Secretaria Municipal da Saúde Ação Social 

01- Divisão da Saúde 15% 

10.301.0016- Saúde 

2037- Manutenção da Atenção Básica à Saúde  

3.3.3.90.30.00000000- Material de Consumo     7108 

 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 – As licitadas que não cumprirem com as obrigações assumidas ficarão sujeitas às 

penalidades de que tratam os artigos 81 e 87, da Lei Nº. 8.666/93, além da aplicação de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o total envolvido. 

8.2 – O Município se reserva o direito de revogar ou anular a presente licitação, 

presente o interesse público, sem que caiba às licitadas quaisquer direitos à reclamação ou 

indenização. 
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8.3 – Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações 

ou recursos, assinar atos e ou contratos, as licitadas ou seus representantes legais 

comprovadamente credenciados e os membros da Comissão Permanente de Licitações. 

8.4 – Para fins do disposto no artigo 22, § 7º da Lei Nº. 8.666/93 e suas alterações, a 

licitante convidada que mantiver-se silente ou não devolver o ato convocatório até a data e 

hora da sessão de habilitação e julgamento, presumir-se-á o seu manifesto desinteresse em 

participar do certame licitatório. 

8.5 – Maiores informações sobre este Convite serão prestadas na Secretaria Municipal 

de Administração e Finanças, sita na Av. Professor Sérgio Beninho Gheno nº 1.046, na 

cidade de Vespasiano Corrêa/RS, no horário das 8h30min às 16h, de segunda a sexta-feira. 

 
Vespasiano Corrêa/RS, 29 de fevereiro de 2016. 

 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 

 
 

Rudimar Pezzi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 
 

Regina Vescovi Daltoé 
Assessor Jurídico 
OAB/RS nº 93.103 
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RELAÇÃO DE ITENS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA 
O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 

ITEM QUANT. UNID. ESPÉCIE UNIT. TOTAL 
01 50 Lata 400g 

NESCAU 
ACHOCOLATADO EM PÓ – embalagem de 400g (lata), 
não amassadas, sem ferrugem com identificação do 
produto, rótulo com ingredientes e valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 
meses a contar da data de entrega. 

  

02 220 Kg   AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL ESPECIAL – 
embalagem de 2 kg, com a identificação do produto, 
rótulo com ingredientes e valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 
meses a contar da data da entrega. 

  

03 30 Kg  AÇÚCAR MASCAVO – embalagem de 1 kg, com a 
identificação do produto, rótulo com ingredientes e valor 
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

04 20 Unidades  AÇÚCAR DE BAUNILHA - embalagem com identificação 
do produto, rótulo com ingredientes e valor nutricional, 
peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima de 
6 meses a contar da data de entrega. 

  

05 20 Kg AIPIM LIMPO (descascado) – embalagem de 1kg , com 
a identificação do produto e peso. 

  

06 20 Pacote 500 g AMENDOIM DESCASCADO - embalagem de 0,5 kg, com 
a identificação do produto, rótulo com ingredientes e valor 
nutricional, peso, fabricante e  prazo de validade mínimo 
de 6 meses  a contar da data de entrega.   

  

07 35 Kg  AMIDO DE MILHO – embalagem de  kg, com a 
identificação do produto, rótulo com ingredientes e valor 
nutricional, peso fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

08 85  Kg  ARROZ BRANCO (TIPO 1) SUBGRUPO 
PARBOILIZADO – embalagem de kg, com a identificação 
do produto, rótulo com ingredientes e valor nutricional, 
peso fabricante, data de fabricação e validade mínima de 
6 meses a contar da data de entrega.  

  

09 05 Kg  ARROZ INTEGRAL – embalagem de kg, com a 
identificação do produto, rótulo com ingredientes e valor 
nutricional, peso fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

10 22 Embalagem 
de 250g 

AVEIA EM FLOCOS FINOS – embalagem de 250g, com 
a identificação do produto, rótulo com ingredientes e valor 
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

11 20 Unidades de 
30 ml 

BAUNILHA LÍQUIDA – embalagem de 30 ml com a 
identificação do produto, rótulo com ingredientes e valor 
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data da entrega. 

  

12 40 Pacote 800g BISCOITO DOCE TIPO ROSCA DE LEITE – sabor e cor 
característica, textura crocante, embalagem de 800g, com 
a identificação do produto, rótulo com ingredientes e valor 
nutricional, peso, fabricante e prazo de validade mínimo 
de 6 meses a contar da data de entrega. 
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13 20 Pacote 800g BISCOITO DOCE TIPO ROSCA GLACEADA - sabor e 
cor característica, textura crocante, embalagem de 800g, 
com a identificação do produto, rótulo com ingredientes e 
valor nutricional, peso, fabricante e prazo de validade 
mínimo de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

14 20 Pacote 800g BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO - sabor e cor 
característica, textura crocante, embalagem de 800g, com 
a identificação do produto, rótulo com ingredientes e valor 
nutricional, peso, fabricante e prazo de validade mínimo 
de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

15 30 Pacote 300g BISCOITO DOCE TIPO PALITO OU ROSCA DE 
CHOCOLATE – sabor e cor característica, textura 
crocante, embalagem de 300g, com a identificação do 
produto, rótulo com ingredientes e valor nutricional, peso, 
fabricante e prazo de validade mínimo de 6 meses a 
contar da data de entrega.  

  

16 70 Pacote 400g BOLACHA TIPO ÁGUA E SAL – sabor e cor 
característica, textura crocante, embalagem de 400g, 
dupla face de polietileno atóxico, com a identificação do 
produto rótulo com ingredientes e valor nutricional, peso, 
fabricante e prazo de validade mínimo de 6 meses a 
contar da data de entrega. 

  

17 60 Pacote 700g BOLACHA DOCE TIPO MARIA - sabor e cor 
característica, textura crocante, embalagem de 400g, 
dupla face de polietileno atóxico, com a identificação do 
produto rótulo com ingredientes e valor nutricional, peso, 
fabricante e prazo de validade mínimo de 6 meses a 
contar da data de entrega. 

  

18 30 Pacote 370g BOLACHA DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE - 
sabor e cor característica, textura crocante, embalagem 
de 400g, dupla face de polietileno atóxico, com a 
identificação do produto rótulo com ingredientes e valor 
nutricional, peso, fabricante e prazo de validade mínimo 
de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

19 55 Pacote 400g BOLACHA SALGADA TIPO INTEGRAL - sabor e cor 
característica, textura crocante, embalagem de 400 g. 
dupla face de polietileno atóxico, com a identificação do 
produto, rótulo com ingredientes e valor nutricional, peso, 
fabricante e prazo de validade mínimo de 6 meses  a 
contar da data de entrega. 

  

20 50 Pacote 375g BOLACHA DOCE TIPO MAISENA – sabor e cor 
característica, textura crocante, embalagem de 375g, 
dupla face de polietileno atóxico, com a identificação do 
produto, rótulo com ingredientes e valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 
meses a contar da data de entrega. 

  

21 10 Kg CACAU EM PÓ NÃO ADOÇADO – embalagem de 1 kg 
com identificação do produto, rótulo com ingredientes e 
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e 
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

22 45 Lata 200g CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO - embalagem de 200g, 
com identificação do produto, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da 
data de entrega. 

  

“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego”. 



23 30 Pacote 500g CAFÉ EM PÓ – embalagem de 500g, com identificação 
do produto, peso, fabricante, data de fabricação e 
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

24 20 Unidades de 
25g  

CANELA EM PÓ – embalagem de 25g, com identificação 
do produto, informações nutricionais, peso, fabricante, 
data de fabricação e validade mínima de 6 meses a 
contar da entrega.  

  

25 15 Unidades de 
15g 

CANELA EM RAMA – embalagem de 15g, com 
identificação do produto, informações nutricionais, peso, 
fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 
meses a contar da data de entrega. 

  

26 08 Unidades 
114g 

CALDO DE GALINHA – embalagem de 114g, com 
identificação do produto, informações nutricionais, peso, 
fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 
meses a contar da entrega. 

  

27 80 Caixa 10 g 
(10 sachês) 

CHÁ DIVERSOS SABORES – embalagem de 10g, com 
identificação do produto, peso, data de fabricação, 
fabricante e validade mínima de 6 meses a contar da data 
de entrega. 

  

28 25 Pacote 100g CHOCOLATE GRANULADO – embalagem de 100g, com 
identificação do produto, peso, data de fabricação, 
fabricante e validade mínima de 6 meses a contar da data 
de entrega. 

  

29 15 Pacote 100g COLORAU - embalagem de 100g, com identificação do 
produto, rótulo, com ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 
meses a contar da data de entrega. 

  

30 20 Pacote 100g COCO RALADO - embalagem de 100g, com identificação 
do produto, rótulo, com ingredientes, valor nutricional, 
peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima de 
6 meses a contar da data de entrega. 

  

31 140 Kg  CARNE DE BOI MOÍDA DE 2ª – embalagem de kg, 
congelada, isenta de cartilagem, ossos e com no máximo 
10% de gordura. Embalagem plástica, sem acúmulo de 
líquidos, com identificação do produto. 

  

32 60 Kg   CARNE DE BOI (BIFE) EM PEDAÇOS – embalagem de 
kg,  resfriada, isenta de cartilagem, ossos e com no 
máximo 10% de gordura. Embalagem plástica, sem 
acúmulo de líquidos, com identificação do produto.  

  

33 05 Unidades de 
50g 

CRAVO - embalagem de 50g, com identificação do 
produto, informações nutricionais, peso, fabricante, data 
de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da 
entrega. 

  

34 40 Embalagem 
de 200g 

CREME DE LEITE – embalagem de 200g, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

35 40 Pacote 300g ERVILHA CONGELADA – embalagem de 300g, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data da embalagem e 
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

36 80 Kg  FARINHA DE MILHO FINA – embalagem de 1kg, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante e prazo de validade mínima 
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de 6 meses a contar da data de entrega. 
37 10 Lata 400g FARINHA LÁCTEA – embalagem de 400g, não 

amassadas, sem ferrugem, com identificação do produto, 
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, 
data de fabricação e validade mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega. 

  

38 45 Pacote 5 kg FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (TIPO 1) – enriquecida 
com ferro e ácido fólico, embalagem de 5 kg, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 3 meses a contar da data da entrega. 

  

39 10  Kg  FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (TIPO 1) – embalagem 
de 1 kg, com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade mínima de 3 meses a contar da 
data de entrega. 

  

40 18 Unidades 
125g 

FERMENTO BIOLÓGICO PARA PÃO – embalagem de 
125g, ingredientes (carboidratos 40gr (13,5%) proteínas 
50gr (66,7%), grassos total (12, 7%), gordura saturadas 
(1,25%) (5,7%), gorduras trans. ≤ 0,5g. Colesterol 0 mg 
(0,0%) valor nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da 
data da entrega. 

  

41 07  Kg  FERMENTO QUÍMICO INSTANTÂNEO PARA BOLOS – 
embalagem (plástica) de kg, com identificação do produto, 
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, 
data de fabricação e validade mínima de 6 meses da data 
de entrega. 

  

42 60 Kg   FEIJÃO PRETO TIPO 1 - embalagem de 1 kg, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

43 20 Kg FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - embalagem de 1 kg, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

44 06 Caixa com 30 
unidades 

FILTROS PARA CAFÉ Nº 103 – embalagem com 30 
unidades, com identificação do produto, fabricante, data 
de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da 
data de entrega. 

  

45 03 Pacote 250g FIBRA DE TRIGO – embalagem de 250g, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

46 25 Pacote 1kg FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR SABORES 
TRADICIONAL OU CHOCOLATE – embalagem de 1 kg, 
com identificação do produto, rótulo com ingredientes, 
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e 
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

47 20 Kg GELATINA EM PÓ – embalagem de 1 kg, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

48 80 Embalagem IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS SABOR   
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750 ml MORANGO – embalagem plástica de 750ml, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 30 dias a contar da data de entrega. 

49 35 Pacote de 
500g 

LENTILHA TIPO 1 – embalagem de 0,5kg, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

50 50 Pacote 400g -  LEITE EM PÓ INTEGRAL - embalagem de 400 g, com 
identificação do produto rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

51 44 Caixa 395g LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 g, com 
identificação do produto rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

52 10 Pacote 500g LINHAÇA – embalagem de 0,5 kg, com identificação do 
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 
meses a contar da data de entrega. 

  

53 20 Embalagem 
de 200g 

MANTEIGA INDUSTRIALIZADA SEM SAL – embalagem 
de 200g, com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade mínima de 3 meses a contar da 
data de entrega. 

  

54 70 Potes 500g MARGARINA VEGETAL SEM SAL – isenta de gordura 
trans, embalagem de 0,5kg, com identificação do produto, 
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, 
data de fabricação e validade mínima de 3 meses a 
contar da data de entrega. 

  

55 40 Pacote 500g MASSA PARA SOPA (CONCHINHA, CABELO DE 
ANJO) C/ OVOS - embalagem de 0,5kg, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

56 80 Pacote 500g MASSA MACARRÃO C/ OVOS - embalagem de 0,5kg, 
com identificação do produto, rótulo com ingredientes, 
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e 
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

57 75 Pacote 500g MASSA ESPAGUETI C/ OVOS - embalagem de 0,5kg, 
com identificação do produto, rótulo com ingredientes, 
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e 
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

58 40 Pacote 500g MASSA PARA PASTEL (grande) – embalagem de 500g, 
com identificação do produto, rótulo com ingredientes, 
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e 
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

59 30 Kg  MEL NATURAL – embalagem de 1 kg, com identificação 
do produto, rótulo, com identificação do fabricante, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação. Validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

60 30 Kg  MELADO - embalagem de 1kg, com identificação do 
produto, rótulo, com ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 
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meses a contar da data de entrega. Com registro no SIM, 
SIF ou SISPOA. 

61 10 Lata 400g MUCILON – embalagem de 400g (lata) não amassadas 
sem ferrugem, identificação do produto, rótulo com 
ingredientes e valor nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade mínimo de 6 meses a 
contar da data de entrega. 

  

62 140 Garrafa 
900mL 

ÓLEO DE SOJA REFINADO – embalagem de 900 ml 
(garrafas plásticas) atóxica, com identificação do produto, 
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, 
data de fabricação e validade mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega. 

  

63 220 Dúzias  OVOS DE GALINHA TIPO 2 - grandes, inteiros, sem 
rachaduras e limpos. Data de embalagem e prazo de 
validade, aviário de origem, com registro no SIM, SIF ou 
CISPOA. 

  

64 30 Pacote 500 g. PIPOCA TIPO PREMIUM - embalagem de 0,5 kg, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional,  peso, fabricante, data de fabricação e 
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

65 20 Pacote 500g POLVILHO AZEDO - embalagem de 0,5 kg, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

66 30 Pacote 500g  POLVILHO DOCE - embalagem de 0,5 kg, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

67 07 Kg  QUEIJO PARMESÃO RALADO – embalagem de Kg, 
com identificação do produto, rótulo com ingredientes, 
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e 
validade mínima de 1 mês a contar da data da entrega. 
Registro do produto no SIM, SIF ou CISPOA. 

  

68 55 Pote de 200g REQUEIJÃO CREMOSO – embalagem de 200g, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

69 115 Kg SALSICHA MISTA TIPO HOT DOG - congelada 
embalagem plástica de 2,5kg, com identificação do 
produto, rótulo contendo a data de fabricação, 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, prazo de 
validade, temperatura de estocagem e registro no SIM, 
SIF ou CISPOA. 

  

70 60 Pacote 500g SAGU - embalagem de 500g, com identificação do 
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 
meses a contar da data de entrega. 

  

71 20 Kg  SAL IODADO – embalagem de 1kg, com identificação do 
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 
meses a contar da data de entrega.  

  

72 13 Pacote 100g SAL AMONÍACO – embalagem de 100g, com 
identificação do produto, rótulo, com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
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mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 
73 25 Garrafas 750 

ml 
VINAGRE TINTO – embalagem de 750 ml (garrafa 
plástica), atóxica, com identificação do produto, rótulo 
com ingredientes, valor nutricional, fabricante, data de 
fabricação e validade, com registro no Ministério da 
Agricultura. Validade mínima de 6 meses a contar da data 
da entrega. 

  

74 25 Garrafas 750 
ml 

VINAGRE DE MAÇÃ - embalagem de 750 ml (garrafa 
plástica), atóxica, com identificação do produto, rótulo 
com ingredientes, valor nutricional, fabricante, data de 
fabricação e validade, com registro no Ministério da 
Agricultura. Validade mínima de 6 meses a contar da data 
da entrega. 

  

75 650 Unidades de 
50 g 

CUCA – unidades de 50 gramas, frescas, macias, sem 
presença de sujidades e feitas no dia da entrega. Não 
devem ser embaladas quentes; embalagem plástica e 
atóxica. 

  

76 2.350 Unidades de 
50 g 

PÃO SOVADO – unidades de 50 gramas, frescos, 
macios, sem presença de sujidades e feitos no dia da 
entrega. Não devem ser embalados quentes; embalagem 
plástica e atóxica. 

  

77 130 Kg PÃO FRANCÊS – unidades de 50 gramas, frescos, 
macios, sem presença de sujidades e feitos no dia da 
entrega. Não devem ser embalados quentes; embalagem 
plástica e atóxica. 

  

78 96 Unidades de 
500 g 

PÃO DE FORMA FATIADO – unidades de 500 gramas, 
frescos, macios, sem presença de sujidades e feitos no 
dia da entrega. Não devem ser embalados quentes; 
embalagem plástica e atóxica. 

  

 
FRUTAS E VERDURAS 

 
ITEM QUANT. UNIDADE ESPÉCIE UNIT. TOTAL 

79 90 Unidades ABACAXI – unidades de tamanho médio, frutas firmes, 
sem machucados, grau médio de amadurecimento, frutas 
limpas.  

  

80 130 Unidades ALFACE - unidades médias, folhas ternas, íntegras, 
frescas e limpas. 

  

81 07 Kg ALHO - unidades de tamanho médio cabeças e dentes 
firmes, sem machucados. 

  

82 350 Kg BANANA CATURRA – unidades de tamanho médio, frutas 
firmes, sem machucados, grau médio de amadurecimento, 
cor uniforme e limpas. 

  

83 80 Kg BATATA DOCE – unidades de tamanho médio (100 
gramas), íntegras, frescas sem rachaduras ou perfurações, 
casca limpa. 

  

84 70 Kg BATATA INGLESA – unidades de tamanho médio (100 
gramas), íntegras, frescas sem rachaduras ou perfurações, 
casca limpa. 

  

85 15 Kg BETERRABA – unidades de tamanho médio, íntegras, 
frescas sem rachaduras ou perfurações, casca lisa e limpa.  

  

86 35 Unidades BRÓCOLIS - unidades de tamanho médio, flores íntegras, 
frescas e limpas. 
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A DATA DE ENTREGA DOS PRODUTOS FICA VINCULADA AO PEDIDO PRÉ-
ESTABELECIDO. 
É NECESSÁRIA A PRESENÇA DO FORNECEDOR NA ENTREGA E NA CONFERÊNCIA 
DE TODOS OS PRODUTOS E ALIMENTOS QUE ESTÃO SENDO ENTREGUES. 
A QUALIDADE DOS PRODUTOS DEVE APRESENTAR AS PERFEITAS CONDIÇÕES 
ORGANOLÉPTICAS, CONFORME DESCRIÇÃO PROPOSTA NO REFERIDO EDITAL. 
 

 
LICITAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 

 
 

ITEM ESPÉCIE UNIDADE QUANT. UNIT. TOTAL 
101 Água sanitária Litro 220   
102 Álcool Litro 220   
103 Amaciante de roupas Pote 2 litros 130   
104 Cera líquida c/ silic. Fr 850 ml 130   
105 Desinfetante Litro 220   

87 90 Kg CEBOLA – unidades de tamanho médio, íntegras, frescas, 
limpas e sem perfurações. 

  

88 45 Kg CENOURA – unidades de tamanho médio, íntegras, 
frescas sem rachaduras ou perfurações, casca limpa. 

  

89 35 Unidades COUVE-FLOR – unidades de tamanho médio, flores 
íntegras, frescas e limpas. 

  

90 60 Kg LARANJA SUCO – unidades de tamanho médio, íntegras, 
frescas, sem perfurações, casca lisa e limpa. 

  

91 50 Kg LIMÃO – unidades de tamanho médio, íntegras, frescas, 
sem perfurações, casca lisa e limpa. 

  

92 160 Kg MAÇÃ FUGI – unidades de tamanho médio, frutas firmes e 
limpas, sem machucados, grau médio de amadurecimento. 

  

93 145 Kg MAMÃO FORMOSA – unidades de tamanho médio, frutas 
firmes e limpas, sem machucados, grau médio de 
amadurecimento. 

  

94 30 Kg MANGA – unidades de tamanho médio, frutas firmes e 
limpas, sem machucados, grau médio de amadurecimento. 

  

95 50 Kg MELÃO - unidades de tamanho médio, frutas firmes e 
limpas, sem machucados, grau médio de amadurecimento. 

  

96 20 Unidades MORANGA – unidades médias, íntegras, frescas e limpas 
sem rachaduras ou perfurações, casca limpa.  

  

97 30 Kg PERA - unidades de tamanho médio, frutas firmes e limpas, 
sem machucados, grau médio de amadurecimento. 

  

98 20 Unidades PIMENTÃO VERDE - unidades de tamanho médio, 
íntegras, frescas e limpas, sem perfurações, grau médio de 
amadurecimento. 

  

99 75 Unidades REPOLHO – unidades de tamanho grande (2 a 2,5 kg), 
inteiro, folhas ternas, íntegras, frescas e limpas.  

  

100 100 Kg 
 
 

TOMATE – unidades de tamanho médio, íntegras, frescas 
e limpas, sem perfurações, grau médio de 
amadurecimento. 
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106 Desodorizador de ambiente Tubo 30   
107 Detergente Litro 220   
108 Esfregão aço Unidade 40   
109 Esponja aço Unidade 50   
110 Esponja louça Unidade 70   
111 Filtro café nº 103 Caixa 40   
112 Fósforo Cx c/ 100 un longo 25   
113 Guardanapos papel grande Pacote 200   
114 Inseticida Tubo 15   
115 Pá lixo Unidade 15   
116 Papel filme p/ embalagem Rolo 15   
117 Papel higiênico Folha Dupla Fardo 60   
118 Papel toalha Pacote com 2 rolos 80   
119 Sabão barra Un 400 gr 90   
120 Sabão pó Kg 110   
121 Sabonete Unidade 35   
122 Sacos lixo 100 litros Pacote 100   
123 Sacos lixo 15 litros Pacote 100   
124 Sacos lixo 30 litros Pacote 100   
125 Sacos lixo 50 litros Pacote 30   
126 Sacos para Freezer 3 kg Rolo 15   
127 Sapólio líquido Fr 300 ml 40   
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