
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

CNPJ: 55.354.302/0001-50

DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL

SEQUENCIA: 11

Data Abertura: 29/07/2019 Hrs: 09:00 Data Abertura: 29/07/2019 Hrs: 09:00

Local Entrega: COZINHA PILOTO, RUA JOSÉ 

MANOEL DA SILVA, S/N

Observação: 

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

ITEM PRODUTO QDE. REQUIS. UNIDADEVL. UNITÁRIO VL. TOTAL MARCA
1 Açúcar Cristal - Obtido a partir do caldo da cana de açúcar; com 

aspecto, cor e odor característicos, e sabor doce; não podendo 

apresentar mau estado de conservação, alta umidade, presença de 

insetos ou detritos e odor estranho; embalagem primaria plástica 

atóxica devidamente lacrada. Pacote de 5 kg.

2000.0000 PCT 0.00

2 Amido de Milho - Produto amiláceo extraído do milho; com aspecto, 

cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; 

isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 10 meses 

na data da entrega, acondicionado em embalagem primaria plástica, 

flexível, termosselada; embalagem secundaria: caixa de papelão 

reforçado, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob 

a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando 

comprimido entre os dedos. Embalagem de 1 kg.

400.0000 KG 0.00
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3 Arroz Agulhinha - Longo, fino, polido, tipo 1, sem glúten, contendo no 

mínimo de 90% de grãos inteiros com no máximo de 14% de 

umidade, e com valor nutricional na porção de 50g contendo no 

mínimo de 37g de carboidratos, 4g de proteínas e 0 de gorduras 

totais. Com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a 

mais do peso antes da cocção, devendo também apresentar 

coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Isentado 

de: matérias estranhas, grãos mofados, ardidos e enegrecidos; isento 

de: insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; embalagem 

primária de saco plástico atóxico, hermeticamente fechado; Pacote 

de 5 kg.

3000.0000 PCT 0.00

4 Aveia Em Flocos Finos - Produto resultante da moagem de grãos de 

aveia após limpeza e classificação. Isenta de sujidades, materiais 

estranhos, bolor ou mofo; embalagem primaria plástica 

hermeticamente fechada e atóxica. Embalagem em caixa de 500g.

100.0000 CX 0.00

5 Batata Palha - Batata frita processada; tipo palha, sabor natural; 

composta de batata, gordura vegetal, sal e outros ingredientes 

permitidos; isenta de sujidades e outros materiais estranhos; 

embalagem primaria de material atóxico e lacrado, contendo 

impressas todas as informações do produto e fabricante. Pacote de 

500g.

1200.0000 PCT 0.00

6 Biscoito Doce sem Recheio (tipo Maisena) - Sem lactose; composto de 

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, 

açúcar; fermento químico e outros ingredientes permitidos. 

Produzido com material de boa qualidade, sabor e cor característicos, 

textura crocante, não pode conter leite e derivados, edulcorantes e 

gordura trans; embalagem primária em filme plástico, 

hermeticamente fechado, com identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e 

validade. Embalagem de 400g.

2000.0000 PCT 0.00

7 Biscoito Doce Sem Recheio (Tipo Rosquinha de Coco) - Produzido com 

material de boa qualidade, composto de farinha de trigo enriquecida 

com ferro e acido fólico, açúcar, gordura vegetal; amido, sal, corante, 

fermento químico; emulsificante e outros ingredientes permitidos; 

sabor e cor característicos, textura crocante. Embalagem primária de 

plástico, atóxico e lacrado, com identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e 

validade. Embalagem de 500g.

1000.0000 PCT 0.00
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8 Biscoito Doce sem Recheio (tipo Sequilho) - Composto de amido, ovo, 

açúcar, fécula de mandioca, margarina, leite em pó; gordura vegetal, 

fermento químico, emulsificante; embalagem primaria de saco 

plástico, atóxico e lacrado; produzido com material de boa qualidade, 

sabor e cor característico, textura crocante, com identificação do 

produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, 

data de fabricação e validade. Pacote de 500g.

800.0000 PCT 0.00

9 Biscoito tipo Cream-Cracker - Biscoito com sal; Tipo água e sal, sem 

lactose; Produzido com material de boa qualidade, sabor e cor 

característico, textura crocante, composto de farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal; 

fermento químico e outros ingredientes permitidos, não pode conter 

leite e derivados e edulcorantes; embalagem primária em filme 

plástico, hermeticamente fechado, com identificação do produto, 

rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade. Embalagem de 400g.

2000.0000 PCT 0.00

10 Biscoito tipo Leite - Produzido com material de boa qualidade, sabor 

e cor característico, textura crocante, dupla face de polietileno 

atóxico, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. 

Embalagem de 400g.

1200.0000 PCT 0.00

11 Bolinhas de Cereais - Base de  farinha de milho enriquecida com ferro 

e ácido fólico (da qual 54% é farinha integral), açúcar, amido, xarope 

de glicose, cacau em pó (3,7%), oleína de palma, sal, vitaminas e sais 

minerais, antiumectante fosfato dicálcico, corante caramelo, 

aromatizante e estabilizante fosfato trissódico. Contém traços de 

leite. Caixa de 300g.

500.0000 CX 0.00

12 Cacau em Pó - Composto de Amêndoa de Cacau moída sem a 

manteiga; Isento de açúcar na composição; possui sabor amargo; 

Isento de fragmentos de insetos, sujidades e outros materiais 

estranhos; Embalagem primária apropriada e hermeticamente 

fechada. Embalagem de 200g.

500.0000 UN 0.00
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13 Café em Pó - Café tradicional; torrado e moído, bebida variando de 

mole a rio, excluindo-se o gosto rio zona; com um máximo de 20% de 

defeitos pretos, verdes e ardidos e ausência de grãos pretos-verdes e 

fermentados; admitindo-se grãos de safras passadas; desde que o 

gosto não seja pronunciado e preponderante; ponto de torra 

moderadamente escuro a médio claro; com qualidade global 

aceitável mínima de 4,5 pontos na escala sensorial de 0 a 10 do lote 

entregue; impurezas (cascas e paus) em g/100g máxima de 1%; e 

umidade em g/100g máxima de 5%; rotulagem impressa no pacote; 

Pacote de 500g.

5000.0000 PCT 0.00

14 Canela em Pó - Pó fino homogêneo; obtida da casca do espécime 

genuíno; de coloração marrom claro; com sabor e odor próprios; livre 

de sujidades e materiais estranhos; embalagem primaria de plástico 

atóxico e lacrado, contendo impressas todas as informações do 

produto e fabricante. Pacote com 10g.

80.0000 PCT 0.00

15 Catchup - Preparado com frutos de boa qualidade, composto de 

polpa de tomate, agua, açúcar, vinagre, sal, condimentos; especiarias 

e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades e outros 

materiais estranhos; embalagem primária hermeticamente fechada e 

atóxica, com rótulo nutricional e data de validade. Frasco com 3,7 

litros.

500.0000 FR 0.00

16 Catchup - Preparado com frutos de boa qualidade, composto de 

polpa de tomate, agua, açúcar, vinagre, sal, condimentos; especiarias 

e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades e outros 

materiais estranhos; embalagem primária hermeticamente fechada e 

atóxica, com rótulo nutricional e data de validade. Frasco com 400g. 

500.0000 FR 0.00

17 Chá Mate - Composto de Erva Mate Tostada; isento de sujidades, 

fragmentos de insetos e outros materiais estranhos; embalagem 

primária plástica, apropriada, hermeticamente fechada; embalagem 

secundaria caixa de papel cartão. Produto de boa qualidade, 

contendo impressas todas as informações do produto e fabricante, 

data de validade. Embalagem com 500g.

1200.0000 CX 0.00

18 Chocolate em Pó de Preparo Instantâneo - Com no mínimo 32% de 

Cacau; composta de açúcar e cacau em pó; isenta de sujidades e 

outros materiais estranhos; embalagem primária plástica, fechada e 

atóxica; embalagem secundaria caixa de papelão reforçado. Em 

embalagem de 1,01 Kg. Deve conter o registro no MS, data de 

fabricação com prazo de validade e número de lote aparente, 

constando no rótulo declaração ou certificado do tipo do produto.

2000.0000 PCT 0.00
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19 Coco Ralado - Produto de boa qualidade, sem adição de açúcar, 

branco seco, puro, parcialmente desidratado; Processo Tecnológico 

Adequado; Com Umidade Máxima de 4%, e Lipídios Entre 35% a 60%; 

Isento de Impurezas, sujidades e ranço; Embalagem Apropriada; 

Caixa de Papelão. Isento de substâncias estranhas em sua 

composição, contendo impressas todas as informações do produto e 

fabricante. Embalagem de 100g.

80.0000 PCT 0.00

20 Colorífico Alimentício Natural à Base de Urucum - Obtido de 

sementes de espécimes genuínos; com coloração vermelho intenso; 

com sabor próprio; isento de sujidades e outros materiais estranhos; 

embalagem primária saco plástico atóxico, e lacrado, contendo 

impressas todas as informações do produto e fabricante. Embalagem 

de 500g.

500.0000 PCT 0.00

21 Cravo da Índia - Obtido do botão floral do espécime genuíno; de 

coloração pardo escura, sabor e odor próprios; isento de impurezas e 

outros materiais estranhos; embalagem primária de saco plástico 

transparente, atóxico; contendo impressas todas as informações do 

produto e fabricante. Pacote com 10g.

1000.0000 PCT 0.00

22 Creme de Leite - De origem animal, apresentando Teor de Matéria 

Gorda Mínimo de 20%; Produzido com material de boa qualidade, 

sabor e cor característicos. Embalado Em Caixa Cartonada, limpa, 

isenta de furo, não amassada, não estufada, resistente, contendo 

impressas todas as informações do produto e fabricante, deverá 

apresentar validade. Embalagem de 200g

2500.0000 CX 0.00

23 Erva Doce - Obtida de frutos do espécime genuíno; com coloração 

verde pardacenta; isenta de sujidades e outros materiais estranhos; 

embalagem primaria saco plástico atóxico e lacrado, contendo 

impressas todas as informações do produto e fabricante. Pacote com 

10g.

100.0000 PCT 0.00

24 Ervilha - Verde em conserva, simples; inteira; imersa em salmoura; 

Apresentando tamanho e coloração uniformes; Embalagens não 

amassadas, sem ferrugem, com identificação do produto, contendo 

impressas todas as informações do produto e fabricante. 

Acondicionada em embalagem primaria apropriada, hermeticamente 

fechada e atóxica; sendo considerado como peso o produto drenado. 

Embalagem de 200g.

500.0000 LTA 0.00

25 Ervilha - Verde em conserva; simples; inteira; imersa em salmoura; 

Apresentando tamanho e coloração uniformes; Embalagens não 

amassadas, sem ferrugem, com identificação do produto, contendo 

impressas todas as informações do produto e fabricante. 

Acondicionada em embalagem primaria apropriada, hermeticamente 

fechada e atóxica; sendo considerado como peso o produto drenado. 

Embalagem de 2 kg.

300.0000 LTA 0.00
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26 Extrato de Tomate - Composto de tomate, sal, açúcar; sem pele, sem 

sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e outros materiais 

estranhos; embalagem primaria hermeticamente fechada e atóxica, e 

contendo impressas todas as informações do produto e fabricante. 

Embalagem (sachê) 340g (peso líquido).

800.0000 SCH 0.00

27 Extrato de Tomate - Composto de tomate, sal, açúcar; sem pele, sem 

sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e outros materiais 

estranhos; embalagem primaria hermeticamente fechada e atóxica; 

Latas não amassadas, e contendo impressas todas as informações do 

produto e fabricante. Embalagem (lata) 4 kg (peso líquido).

600.0000 LTA 0.00

28 Farinha de Mandioca - Torrada tipo Biju, de Cor Creme Claro; isenta 

de sujidades, parasitas, larvas e outros materiais estranhos. 

Embalagem primaria de saco de polietileno, contendo impressas 

todas as informações do produto e fabricante. Embalada em pacotes 

de 1 kg.

200.0000 PCT 0.00

29 Farinha de Milho (Amarela) - Produto obtido pela ligeira torração do 

grão de milho, desgerminado ou não, previamente macerado socado 

e peneirado, deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e 

limpas, isentas de matérias terrosas. Com aspecto, cor, cheiro e sabor 

próprio; isenta de sujidades, parasitas e larvas. Não poderão estar 

úmidas ou rançosas, com umidade máxima de 14%p/p, com acidez 

máxima de 2%p/p, com no mínimo de 6%p/p de proteína.   Contendo 

impressas todas as informações do produto e fabricante. Embalagem: 

pacote de 1 kg.

200.0000 PCT 0.00

30 Farinha de Rosca - Obtida pela moagem de pães torrados, de boa 

qualidade, acondicionada em pacotes plásticos, transparentes, 

limpos, não violados, resistentes; contendo impressas todas as 

informações do produto e fabricante. Pacote de 500g.

500.0000 PCT 0.00

31 Farinha de Trigo - Tipo especial sem fermento, enriquecida com ferro 

e ácido fólico. Obtido de grãos de trigo sãos, limpos e isentos de 

matéria terrosa e parasita. Não podendo estar úmida, fermentada ou 

rançosa. Embalagem: PACOTE de 1 kg, contendo impressas todas as 

informações do produto e fabricante.

600.0000 PCT 0.00
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32 Farinha Láctea Sabor Natural - O produto deve estar em perfeito 

estado de conservação, sem impurezas, sujidades, parasitas e larvas. 

Aspecto: pó uniforme, sem grumos, cor, sabor e odor característicos 

do produto e não rançoso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico (vitamina b9), açúcar, leite em pó integral, 

vitaminas, minerais, sal e aromatizantes. Embalagem secundária em 

caixas de papelão. Deve constar na embalagem: data de validade e 

fabricação do produto. Embalagem de 400gr

100.0000 LTA 0.00

33 Feijão Carioca - Classificado como tipo I, novo, constituído de no 

mínimo 95% de grãos inteiros e correspondentes à variedade no 

tamanho e cor. Maduros, limpos e secos, isentos de matérias terrosas 

e parasitos, de boa aparência e qualidade. Embalado em pacote 

plástico atóxico, transporte, termossoldado, resistente, contendo 

impressas todas as informações do produto e fabricante. Embalagem 

de 1 kg.

2500.0000 PCT 0.00

34 Feijão Preto - Grupo 1, classe preto, tipo 1; novo; constituído de grãos 

inteiros e sãos; com teor de umidade recomendada de ate 14%; 

isento de matérias estranhas, impurezas, grãos mofados, ardidos, 

germinados e carunchados; embalagem primaria saco plástico 

atóxico, hermeticamente fechado; isento de materiais terrosa, de 

parasitos, de detritos animais, murchos, imaturos, mofados, 

carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e 

qualidade. Embalados em saco de polietileno atóxico termossoldado. 

Embalagem de 1 kg.

300.0000 PCT 0.00

35 Fermento Biológico - granulado (seco), Composto de Saccharomyces 

Cerevisiae e Agente e Reidratacao. Embalagem metalizada com 10g.

50.0000 PCT 0.00

36 Fermento em Pó Químico - Composto de pirofosfato acido de sódio, 

bicarbonato de sódio; fosfato monocalcio; acondicionado em 

embalagem plástica com tampa de rosca, embalagem atóxica e 

lacrada de boa qualidade, contendo impressas todas as informações 

do produto e fabricante. Embalagem em lata ou pote plástico de 

100g.

300.0000 UN 0.00

37 Folhas de Louro - 100% puro (natural) - Em folhas secas; obtido de 

espécimes vegetais genuínos; limpos e secos; de coloração verde 

pardacenta; com aspecto, cheiro e sabor próprios; isento de materiais 

estranhos a sua espécie; embalagem primaria plástica transparente, 

atóxica, resistente e hermeticamente vedada, e contendo todas as 

informações do produto e fabricante. Pacote com 10g.

50.0000 PCT 0.00
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38 Fubá de Milho - Simples, do Grão de Milho Moído; de Cor Amarela; 

Com Aspecto Cor, Cheiro e Sabor Próprios; Com Ausência de 

Umidade, Fermentação, Ranço; Isento de Sujidades, Parasitas e 

Larvas; enriquecido com ferro, produto obtido pela moagem do grão 

de milho, desgerminado ou não, deverão ser fabricadas a partir de 

matérias primas sãs e limpas.  Embalagem pacote de 1 kg, contendo 

impressas todas as informações do produto e fabricante.

400.0000 PCT 0.00

39 Leite Condensado - Composto de leite integral, açúcar e lactose 

(tradicional); de Consistência cremosa e textura homogênea. Obtido 

pela desidratação do leite, adicionado de sacarose ou glicose. 

Embalagem isenta de rasgos e furos, não amassada, não estufada, 

resistente, que garanta a integridade do produto. Embalagem em 

caixa de 395g, devendo conter impressas todas as informações do 

produto e fabricante.

500.0000 CX 0.00

40 Leite de Soja - apresentado em forma liquida; com cor, sabor e aroma 

próprios. Isento de impurezas. Deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, informações nutricionais, número de 

lote, registro no ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 

inspeção do SIF. Caixa de 1 litro.

200.0000 CX 0.00

41 Leite em Pó (Fórmula infantil de seguimento) - Com ferro, para 

lactente a partir do 6º mês: predominância proteica de caseína, 

acrescida de óleos vegetais, maltodextrina e enriquecida com 

vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Ingredientes: 

maltodextrina, leite de vaca desnatado, oleína de palma, óleo de 

palmiste, óleo de canola, óleo de milho, lecitina de soja, vitaminas (c, 

e, pp, pantoteonato decálcio, a, b6, b1, d3, b2, k, b12, ácido fólico e 

biotina), sais minerais (sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de 

cobre iodeto de potássio). Não contém glúten. Embalagem primária 

de 400g (lata). Embalagem secundária em caixas de papelão. De boa 

qualidade. Aspecto: pó uniforme, sem grumos, cor branco 

amarelado, odor e sabor agradável, não rançoso. Data de fabricação 

e validade na embalagem. Na embalagem devem constar 

características do produto.

100.0000 LTA 0.00

42 Leite em Pó Integral Instantâneo Vitaminado - Sem adição de açúcar 

ou soja, contendo no máximo 1,5% de gordura, embalado em latas 

de flandres ou alumínio (isenta de ferrugem, não amassadas, 

resistentes, não violados, contendo impressas todas as informações 

do produto e fabricante). Embalagem: Lata de 400g.

100.0000 LTA 0.00
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43 Leite Zero Lactose - Leite Integral para dietas com Restrição de 

Lactose, com 3% de gordura.  Estabilizante citrato de sódio e mistura 

de estabilizantes para leite UHT (trifosfato de sódio, difosfato de 

sódio e monofosfato de sódio). Embalagem Tetra Park de 1 litro.

200.0000 LT 0.00

44 Macarrão Tipo: ARGOLINHA - Deverão ser fabricados a partir de 

matérias primas sãs e limpas, cortes inteiros, As massas ao serem 

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

estar fermentadas ou rançosas. Embalagem de 500g, em sacos de 

polietileno atóxico termossoldado, impressas todas as informações 

do produto e fabricante.

400.0000 PCT 0.00

45 Macarrão Tipo: AVE MARIA - Massa seca; transportada e conservada 

a temperatura ambiente; composta de farinha de trigo enriquecida 

com acido fólico e ferro, ovos e outros ingredientes permitidos; 

deverá ser fabricado a partir de matérias primas limpas, cortes 

inteiros; as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las 

antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas, nem 

conter carunchos. Embalado em sacos de polietileno atóxico 

termossoldado, impressas todas as informações do produto e 

fabricante. Embalagem: pacote de 500g.

300.0000 PCT 0.00

46 Macarrão Tipo: CABELO DE ANJO - Massa com ovos. Formato Cabelo 

de Anjo (aletria); Massa seca; Transportada e conservada a 

temperatura ambiente; Composta de sêmola de trigo enriquecida 

Com ácido fólico e ferro, ovos e corantes naturais; matérias primas 

sãs e limpas, produto isento de carunchos e de qualquer substância 

estranha ou nociva. Embalagem primária plástica hermeticamente 

fechada, transparente, resistente, bem vedada; contendo 500g.

100.0000 PCT 0.00

47 Macarrão Tipo: ESPAGUETE - Formato espaguete; massa seca; 

transportada e conservada a temperatura ambiente; composta de 

farinha de trigo enriquecida com acido fólico e ferro, ovos e outros 

ingredientes permitidos. Deverão ser fabricados a partir de matérias 

primas sãs e limpas, cortes inteiros, as massas ao serem postas na 

água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar 

fermentadas ou rançosas.   Acondicionado em sacos de polietileno 

atóxico termossoldado, impressas todas as informações do produto e 

fabricante. Embalagem de 500g.

5000.0000 PCT 0.00
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48 Macarrão Tipo: LETRINHAS - Massa seca, de cor amarelo claro, com 

ovos, fabricado a partir de matéria de boa qualidade, sem grãos 

fermentados ou com caruncho. Sem corante. Os cortes deverão estar 

inteiros e homogêneos. Após o preparo deverão ser soltos, com 

consciência macia porem não pegajosa. Embalado em saco de 

polietileno atóxico termossoldado. Embalagem: 500gramas. 

250.0000 PCT 0.00

49 Macarrão Tipo: PADRE NOSSO - Deverão ser fabricados a partir de 

matérias primas sãs e limpas, cortes inteiros. As massas ao serem 

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

estar fermentadas ou rançosas. Armazenados em sacos de polietileno 

atóxico termossoldado, impressas todas as informações do produto e 

fabricante. Embalagem: 500g

700.0000 PCT 0.00

50 Macarrão Tipo: PARAFUSO - Deverão ser fabricados a partir de 

matérias primas sãs e limpas, cortes inteiros. As massas ao serem 

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

estar fermentadas ou rançosas. Armazenados em sacos de polietileno 

atóxico termossoldado, impressas todas as informações do produto e 

fabricante. Embalagem: 500g.

1800.0000 PCT 0.00

51 Maionese - Produto de boa qualidade, emulsão cremosa tradicional 

obtida a partir da mistura de ovos com óleos vegetais; composta de 

água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, amido modificado, açúcar, 

vinagre, sal; acidulantes, estabilizante, conservador, aromatizantes, 

sequestrantes, antioxidantes e corante; de consistência cremosa; 

apresentando cor amarelada; com cheiro e sabor característicos; 

embalagem primaria apropriada, hermeticamente  fechada e atóxica, 

contendo impressas todas as informações do produto e fabricante. 

Embalagem: Pote de 500g.

400.0000 PT 0.00

52 Maionese - Produto de boa qualidade, emulsão cremosa tradicional 

obtida a partir da mistura de ovos com óleos vegetais; composta de 

água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, amido modificado, açúcar, 

vinagre, sal; acidulantes, estabilizante, conservador, aromatizantes, 

sequestrantes, antioxidantes e corante; de consistência cremosa; 

apresentando cor amarelada; com cheiro e sabor característicos; 

embalagem primaria apropriada, hermeticamente  fechada e atóxica, 

contendo impressas todas as informações do produto e fabricante. 

Embalagem: Sachê de 3 Kg.

400.0000 SCH 0.00
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53 Margarina Vegetal - Com sal, com no mínimo 80% de lipídios, dentro 

dos padrões legais. Sem gorduras trans, composta de óleos vegetais, 

água, leite, sal; estabilizante, conservador, acidulante, aromatizante e 

outros ingredientes permitidos; transportada e conservada a uma 

temperatura não superior a 16ºc; Não pode estar rançosa, ou com 

características não naturais do produto. Embalagem de pote plástico 

atóxico e lacrado, contendo impressas todas as informações do 

produto e fabricante. Embalagem: 1 kg.

3000.0000 KG 0.00

54 Milho para Canjica - Grupo Misturada, Subrupo despeliculado, Classe 

Branca, Tipo 1; grãos inteiros, isento de insetos, impurezas, matérias 

e odores estranhos; admitindo umidade máxima de 13% por peso; 

acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; e suas 

condições deverão estar de acordo com a portaria 109/89, RDC 

259/02, RDC 360/03 e suas alterações posteriores. Armazenados em 

sacos de polietileno atóxico termossoldado, impressas todas as 

informações do produto e fabricante. Embalagem: pacote de 500g

100.0000 PCT 0.00

55 Milho para Pipoca - Classe amarela, tipo 1, beneficiado, limpo e seco; 

isento de matérias estranhas, impurezas, mofo ou fermentação; 

admitindo umidade máxima de 13,5%; grãos selecionados, inteiros e 

livres de impurezas. Produto de primeira qualidade. Embalagem 

primária de saco plástico filme bopp; e suas condições deverão estar 

de acordo com a instrução normativa 61/11, RDC 259/02, RDC 

360/03,rdc 14/14, RDC 07/11 e suas posteriores alterações; 

Embalagem: 500g.

200.0000 PCT 0.00

56 Milho Verde em Conserva - Grãos inteiros; imerso em salmoura; 

apresentando tamanho e coloração uniformes; acondicionado em 

embalagem primária apropriada, hermeticamente fechada e atóxica; 

devendo ser considerado como peso o produto drenado, sem 

ferrugem, frutos selecionados de boa qualidade, com cor, sabor e 

cheiro característicos, contendo impressas todas as informações do 

produto e fabricante. Embalagem: Lata de 2 Kg.

500.0000 LTA 0.00

57 Milho Verde em Conserva - Grãos inteiros; imerso em salmoura; 

apresentando tamanho e coloração uniformes; acondicionado em 

embalagem primária apropriada, hermeticamente fechada e atóxica; 

devendo ser considerado como peso o produto drenado, sem 

ferrugem, frutos selecionados de boa qualidade, com cor, sabor e 

cheiro característicos, contendo impressas todas as informações do 

produto e fabricante. Embalagem: Lata de 200 g

1000.0000 LTA 0.00
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58 Mucilon de Arroz ou Milho - Instantâneo, vitaminado, preparado a 

partir matéria prima sã de boa qualidade, composição básica: açúcar, 

arroz em pó, soro de leite, leite em pó. Embalado em filme de 

poliéster metalizado, resistente termossoldado, contendo impressas 

na embalagem todas as informações do produto e fabricante. 

Embalagem: 400g.

100.0000 LTA 0.00

59 Óleo de Soja - Produto refinado, 100% vegetal, produzido de acordo 

com os padrões legais, com Vitamina E, não pode estar rançoso, com 

sujidades, ou turvo. Embalagem contendo impressas na embalagem 

todas as informações do produto e fabricante. Embalagem 

Plástica/PET: 900 ml.

5000.0000 FR 0.00

60 Orégano Seco - Puro, e obtido de folhas e talos do espécime genuíno; 

com coloração verde pardacenta; isento de sujidades e outros 

materiais estranhos; embalagem primária plástica atóxica e lacrada; 

embalagem secundaria caixa de papelão reforçada; e suas condições 

deverão estar de acordo com a RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 276/05, 

RDC 14/14 e alterações posteriores; Embalagem: Pacote com 100g.

100.0000 PCT 0.00

61 Pão de mel - Produzido com material de boa qualidade. Biscoito doce 

s/recheio; tipo pão de mel sem cobertura de chocolate; composto de 

farinha de trigo enriquecida c/ferro e acido fólico, açúcar, gordura 

vegetal; amido, mel, fermento químico, emulsificante e outros 

ingredientes permitidos; embalagem primaria: saco plástico, atóxico 

e lacrado; e suas condições deverão estar de acordo com a RDC 

12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263/05 e 

alterações posteriores; embalados em pacotes de polietileno lacrado. 

Contendo impressas na embalagem todas as informações do produto 

e fabricante. Embalagem: 500g.

400.0000 PCT 0.00

62 Pó para preparo de Gelatina - Sabores variados; Não pode estar 

empedrado, nem com embalagem rompida. Embaladas em saco de 

polietileno leitoso atóxico e posteriormente em caixas de papelão 

fino, contendo impressas todas as informações do produto e 

fabricante. Caixa com 45g.

300.0000 CX 0.00

63 Polvilho Azedo - Branco; embalagem primaria de saco plástico 

transparente, atóxico; isento de sujidades e outros materiais 

estranhos; e suas condições deverão estar de acordo com a RDC 

263/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 14/14 e 

alterações posteriores; Embalagem contendo impressas na 

embalagem todas as informações do produto e fabricante. 

Embalagem de 500g.

100.0000 PCT 0.00
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64 Sal Refinado Iodado - Beneficiado e isento de sais de cálcio e 

magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de conchas. 

Composto de cloreto de sódio e sais de iodo; embalagem primária 

hermeticamente fechada e atóxica; e suas condições deverão estar 

de acordo com a lei 6.150/74, decreto 75.697/75, RDC 23/13, RDC 

259/02 e alterações posteriores; Embalado em saco plástico de 1 kg.

950.0000 PCT 0.00

65 Suplemento Alimentar Infantil (sabores variados) - Vitaminado, 

instantâneo, com aparência de pó fino, sabor e aroma característico. 

Embalado em filme de poliéster metalizado, resistente 

termossoldado, contendo impressas na embalagem todas as 

informações do produto e fabricante. Embalagem: 380g.

100.0000 LTA 0.00

66 Trigo para Quibe - Grãos limpos processados, integral, quebrado e 

torrado; isento de insetos, impurezas, matérias e odores estranhos 

ou impróprios; livre de mofo ou fermentação; acondicionado em saco 

plástico transparente, atóxico, devidamente lacrado; embalado em 

caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo 

com a resolução RDC 263/05, RDC 07/11, RDC 259/02, RDC 360/03 e 

suas alterações posteriores.   Embalagem: 500g.

300.0000 PCT 0.00

67 Vinagre de Vinho Branco - Conteúdo fermentado de ácido acético de 

vinho tinto. Composto de fermentado acético de vinho branco, água 

e conservante; com acidez volátil mínima de 4%; isento de sujidades 

e outros materiais estranhos; embalagem primária hermeticamente 

fechada e atóxica; e suas condições deverão estar de acordo com a 

instrução normativa 55/02, decreto 6.871/09, RDC 259/02 e 

alterações posteriores; embalagem deve conter impressas todas as 

informações do produto e fabricante. Embalagem: 750 ml.

700.0000 FR 0.00

Valor Líquido 0.00

Carimbo do CNPJ

Validade da Proposta

Condições de Pagamento

Garantia da Proposta

Prazo de Entrega
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