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ITENS PARA NOVA LICITAÇÃO 

 
 

ITENS DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO UNID QNT 

1 

ACHOCOLATADO EM PÓ: Achocolatado em pó solúvel e 

natural. Acondicionado em embalagens plásticas limpas, não 

violadas, resistente. A embalagem deve conter no rótulo os dados de 

identificação e procedência, informações nutricionais, número do 

lote, data de fabricação, validade e quantidade do produto. O produto 

deve ter número de registro no Ministério da Agricultura ou 

Ministério da Saúde. Produto próprio para consumo humano e em 

conformidade com a legislação em vigor. Embalagens plásticas de 

500g acondicionadas em fardos plásticos totalizando até 20Kg 

Deverá apresentar 

validade mínima de 6 

meses a partir da data de 

entrega na unidade 

requisitante. 

PACOTE 1.038 

2 

AÇÚCAR CRISTAL - Sacarose de cana de açúcar, tipo cristal, 

granulado, cor clara, sem umidade e sujidade, deve conter no rótulo 

os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, 

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

produto. De acordo com RDC nº 360/03 ANVISA. Produto próprio 

para consumo humano e em conformidade com a legislação em 

vigor. Pacotes de 1kg acondicionados em fardos Plásticos 

totalizando 30Kg 

Deverá apresentar 

validade mínima de 6 

meses a partir da data de 

entrega na unidade 

requisitante. 

KG 7.274 

3 

ADOÇANTE NATURAL 100% STÉVIA: 100% Stevia. 

Composto por água, edulcorantes. Cada frasco deve apresentar a 

identificação do produto como nome, peso e data de validade. 

Naturais glicosideos de steviol, conservantes benzoato  de  sodio  e  

sorbato  de  potassio, acidulante acido citrico. Sem aspartame, sem 

ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-k. Embalagem plastica 

atóxica, unidades de 80ml. Prazo de validade minimo 1 ano a contar 

a partir da data de entrega. 

Deverá apresentar 

validade mínima de 6 

meses a partir da data de 

entrega na unidade 

requisitante. 

FRASCO 20 

4 

ALHO CRU: Os dentes devem estar bem definidos, limpos, firmes, 

sem manchas e livres de brotos, isentos de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos. Acondicionados em sacos plásticos limpos, 

resistentes, próprios para utilização de alimentos. 

Deverá apresentar 

validade mínima de 20 

dias a partir da data de 

entrega na unidade 

requisitante. 

KG 830 

5 

ARROZ TIPO 1: Polido, longo fino, tipo 1, constituído de grãos 

inteiros. Com teor de umidade máxima de 15%, isento de sujidades e 

materiais estranhos, acondicionado em pacote plástico transparente e 

atóxico limpos, não violado, resistente, acondicionado em fardos 

lacrados. A embalagem deve conter no rótulo os dados de 

identificação e procedência, informações nutricionais, número do 

lote, data de fabricação, validade e quantidade do produto. O produto 

deve ter número de registro no Ministério da Agricultura ou 

Ministério da Saúde. 

Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a 

legislação em vigor. Embalagens plásticas de 1Kg acondicionados 

em fardos plásticos totalizando 30Kg 

Deverá apresentar 

validade mínima de 6 

meses a partir da data de 

entrega na unidade 

requisitante. 

KG 4.156 

6 

ARROZ TIPO 1: PARBOILIZADO, longo fino, tipo 1, constituído 

de grãos inteiros. Com teor de umidade máxima de 15%, isento de 

sujidades e materiais estranhos, acondicionado em pacotes plásticos 

transparentes e atóxicos limpos, não violados, resistente, 

acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deve conter no 

rótulo os dados de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número do lote, data de fabricação, validade e 

Deverá apresentar 

validade mínima de 6 

meses a partir da data de 

entrega na unidade 

requisitante. 

KG 14.740 
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quantidade do produto. O produto deve ter número de registro no 

Ministério da Agricultura ou Ministério da Saúde. 

Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a 

legislação em vigor. Embalagens plásticas de 1Kg acondicionados 

em fardos plásticos totalizando 30Kg 

7 

BISCOITO ROSQUINHA: Tipo rosquinha, sabor sortido, – 

Embalagem integra de 400g. Na embalagem deverá constar data da 

fabricação data de validade e número do lote do produto. Fabricado a 

partir de matéria prima de primeira qualidade. Serão rejeitados 

biscoitos malcozidos, queimados e de características organolépticas 

anormais e que se quebram com facilidade. Aparência massa torrada. 

A validade não deve ser inferior a 6 meses da data do recebimento. 

Caixa com até 10 pacotes. 

Deverá apresentar 

validade mínima de 6 

meses a 01 ano a partir da 

data de entrega na 

unidade requisitante. 

PACOTE 2.077 

8 

BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRAKER: Biscoito 

salgado, quadrado, cream cracker, sem recheio sabor água e sal. 

Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com Ferro e Ácido Fólico, 

gordura vegetal hidrogenada, extrato de malte, açúcar invertido, 

amido de milho, bicarbonato de sódio, lecitina de sódio, protease e 

alfa- amilase. . Valor Nutricional Aprox. (por porção de 30g): Vcal. 

– 124 Kcal Carb. – 20 g Prot. – 3,4g Gordura Total – 3,1g Gordura 

Sat. – 0,5g, fibra alimentar 1,2. Pct de 400g tipo 3x1. Acondicionado 

em fardos de 20 pacotes distribuídos, em embalagem primária 

plástica transparente de 400g. Deverá constar no produto a data de 

validade e fabricação. 

Deverá apresentar 

validade mínima de 6 

meses a partir da data de 

entrega na unidade 

requisitante. 

PACOTE 3.117 

9 

CANELA EM PÓ: Embalagem primária 50g, frasco de polietileno, 

resistente, atóxico, totalmente livre de bisfenol (BPA free) com lacre 

de segurança 100% de vedação. Validade não inferior a 180 dias 

após a data de entrega. 

Deverá apresentar 

validade mínima de 6 

meses a partir da data de 

entrega na unidade 

requisitante 

 

FRASCO 20 

10 

CARNE BOVINA DE 2° MOÍDA: De 2ª, limpa, aspecto próprio, 

sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio, consistência 

firme, não deve estar pegajosa, não deve apresentar inervações ou 

contrapesos (excesso de gordura) com no máximo 20% de gordura. 

Embaladas em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não 

violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o 

momento do consumo, acondicionados em caixas lacradas. A 

embalagem deverá conter externamente os dados do produto, 

número de registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do SIF. Em embalagem plástica de 1 kg 

acondicionada em caixa de papelão. 

Na unidade requisitante 

Deverá apresentar 

validade mínima de 2 

meses a partir da data de 

entrega. 

KG 6.896 

11 

CARNE BOVINA DE 2° S/ OSSO TIPO ACÉM OU AGULHA: 

De 2ª limpa, aspecto próprio, sem manchas esverdeadas ou 

pardacentas, odor próprio, consistência firme, não deve estar 

pegajosa, não deve apresentar inervações ou contrapesos (excesso de 

gordura). Embaladas em saco plástico transparente e atóxico, limpo, 

não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o 

momento do consumo, acondicionados em caixas lacradas. A 

embalagem deverá conter externamente os dados do produto, 

número de registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do SIF. Embalagem plástica de 1 kg 

acondicionada em caixa de papelão. 

Deverá apresentar 

validade mínima de 2 

meses a 01 ano a partir da 

data de entrega na 

unidade requisitante. 

KG 4.850 

12 

COLORÍFICO: Colorífico, obtido do urucum a partir da matéria 

prima de boa qualidade com aspecto, cor, cheiro e sabor 

característicos do produto. A embalagem deve conter externamente 

os dados de identificação de procedência, número de lote, data de 

Deverá apresentar 

validade mínima de 6 

meses a partir da data de 

entrega na unidade 

PACOTE 830 
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fabricação e validade e qualidade do produto. Produto próprio para o 

consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

Embalagens plásticas de 100g acondicionados em fardos plásticos 

totalizando 10 kg. 

requisitante. 

13 

FARINHA DE MILHO FLOCADA: Embalada em pacotes 

plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 

validade, quantidade do produto. UNIDADE DE COMPRA: Emb. 

500g. 

Deverá apresentar 

validade mínima de 6 

meses a 01 ano a partir da 

data de entrega na 

unidade requisitante. 

PACOTE 1.038 

14 

FARINHA DE TAPIOCA GRUPO: seca, subgrupo: grossa, tipo 1, 

classe: branca, unidade de fornecimento: pacote com 1k, 

características adicionais: isentas de matéria terrosa e parasitos, não 

poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, produto próprio para 

consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

EMBALAGEM PRIMÁRIA: Sacos plásticos resistentes contendo 

200g, com rótulo. 

EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Fardo plástico resistente com até 

4kg 

VALIDADE: o produto 

deve conter data de 

fabricação de até 120 dias 

anteriores a data de 

entrega 

PACOTE 691 

15 

FEIJÃO CARIOQUINHA: Tipo 1, de 1ª qualidade, constituído de 

no mínimo 90% de grãos na cor característica a variedade 

correspondente, tamanho e formatos naturais, maduros, limpos e 

secos, sendo permitido no máximo 2% de impurezas e materiais 

estranhos e livre de parasitas. Embalagem original de fábrica, 

apresentando vedação adequada, contendo no rótulo as 

especificações de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número do lote, data de fabricação, validade e 

quantidade do produto dos ingredientes, lote, quantidade, data 

fabricação e validade. 

Deverá apresentar 

validade mínima de 6 

meses a partir da data de 

entrega na unidade 

requisitante. 

KG 2.077 

16 

FEIJÃO PRETO: Tipo 1:, de 1ª qualidade, constituído de no 

mínimo 90% de grãos na cor característica a variedade 

correspondente, tamanho e formatos naturais, maduros, limpos e 

secos, sendo permitido no máximo 2% de impurezas e materiais 

estranhos e livre de parasitas. Embalagem original de fábrica, 

apresentando vedação adequada, contendo no rótulo as 

especificações de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número do lote, data de fabricação, validade e 

quantidade do produto dos ingredientes, lote, quantidade, data 

fabricação e validade 

Deverá apresentar 

validade mínima de 6 

meses a partir da data de 

entrega na unidade 

requisitante. 

KG 1.040 

17 

FRANGO CONGELADO PEITO COM OSSO: Carne de frango 

congelada com adição de água de no máximo 6%. Aspecto próprio, 

não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, 

parasitos e larvas. Embalagem primaria em sacos de polietileno de 

aproximadamente 1 kg com registro no SIF ou CIE. As embalagens 

devem ser identificadas com o nome do produto e prazo de validade 

com produção de no máximo à 30 (trinta) dias a contar da data de 

entrega, a embalagem secundária em caixas de papelão protegidos 

por lacre de plástico em polietileno transparente de 

aproximadamente 15kg e que deverá ser realizada em caminhão 

refrigerada e higienizado, conservando temperatura inferior a -12°C 

Deverá apresentar 

validade mínima de 6 

meses a partir da data de 

entrega na unidade 

requisitante. 

KG 13.338 

18 

LEITE DE COCO: Produto obtido do leite de coco pasteurizado e 

homogeneizado. Uniforme sem grumos, aroma e odor 

característicos, não rançoso, acondicionados em embalagens de 

plásticas de 500ml com prazo de validade, informações nutricionais 

Deverá apresentar 

validade mínima de 6 

meses a 01 ano a partir da 

data de entrega na 

GARRAFA 415 
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e lote. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. 

unidade requisitante. 

19 

LEITE EM PÓ: Integral, solúvel, instantâneo, enriquecido com 

vitaminas AeD não podendo ser modificado. O leite deve dissolver 

facilmente na água, deve estar seco e solto, não deve apresentar cor 

alaranjada ou amarelo forte, cheiro azedo ou rançoso, manchas 

escuras e esverdeadas (mofo). Acondicionado em embalagem 

aluminizada original de fábrica, contendo no rótulo as especificações 

dos ingredientes, lote, quantidade, data fabricação e validade. O 

produto deve ter número de registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Produto 

próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação 

em vigor. Embalagens aluminizadas de 200g acondicionados em 

fardos de papelão totalizando 10Kg. 

Deverá apresentar 

validade mínima de 10 

meses a partir da data de 

entrega na unidade 

requisitante. 

PACOTE 7.233 

20 

LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA DIETA COM RESTRIÇÃO 

DE LACTOSE: Integral, isento de lactose, solúvel, instantâneo, 

enriquecido com vitaminas AeD. O leite deve dissolver facilmente 

na água, deve estar seco e solto, não deve apresentar cor alaranjada 

ou amarelo forte, cheiro azedo ou rançoso, manchas escuras e 

esverdeadas (mofo). Acondicionado em embalagem de lata contendo 

380g original de fábrica, contendo no rótulo as especificações dos 

ingredientes, lote, quantidade, data fabricação e validade. O produto 

deve ter número de registro no Ministério da Agricultura 

/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Produto próprio para 

consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

Embalagem lata contendo 380g. 

 

Deverá apresentar 

validade mínima de 10 

meses a partir da data de 

entrega na unidade 

requisitante. 

UNIDADE 40 

21 

MASSA DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE: Massa alimentícia 

tipo seca vitaminada, isenta de sujidade, pasteurizada, sem ovos. Não 

deve apresentar cor esverdeada com pontos brancos e cinza (mofo), 

não deve apresentar cheiro de mofo, não deve estar com perfurações 

(carunchos e outros insetos), devem estar inteiros e firmes, sem pó 

branco solto no pacote. Acondicionado em embalagem plástica 

original de fábrica, contendo no rótulo as especificações dos 

ingredientes, lote, quantidade, data fabricação e validade. O produto 

deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde. Produto próprio para consumo humano e em conformidade 

com a legislação em vigor. Embalagens plásticas de 500g 

acondicionados em fardos Plásticos totalizando 5Kg. 

 

Deverá apresentar 

validade mínima de 6 

meses a 01 ano a partir da 

data de entrega na 

unidade requisitante. 

PACOTE 6.040 

22 

MASSA PARA SOPA DE SÊMOLA TIPÓ PADRE NOSSO: 

Massa alimentícia tipo seca vitaminada, isenta de sujidade, 

pasteurizada, sem ovos. Não deve apresentar cor esverdeada com 

pontos brancos e cinza (mofo), não deve apresentar cheiro de mofo, 

não deve estar com perfurações (carunchos e outros insetos), devem 

estar inteiros e firmes, sem pó branco solto no pacote. 

Acondicionado em embalagem plástica original de fábrica, contendo 

no rótulo as especificações dos ingredientes, lote, quantidade, data 

fabricação e validade. O produto deve ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Produto próprio para consumo 

humano e em conformidade com a legislação em vigor. Embalagens 

plásticas de 500g acondicionados em fardos Plásticos totalizando 

5Kg. 

Deverá apresentar 

validade mínima de 6 

meses a 01 ano a partir da 

data de entrega na 

unidade requisitante 

PACOTE 720 

23 

MILHO BRANCO: Milho branco (canjica) Produto de boa 

qualidade, branca e embalagem primária, saco polietileno atóxico 

resistente, termossoldado de 500g. Rótulo com informação 

nutricional, data de validade e lote. Deverá apresentar validade 

Deverá apresentar 

validade mínima de 6 

meses a 01 ano a partir da 

data de entrega na 

PACOTE 1.386 
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mínima de 6 meses a partir da data de entrega ao requisitante. unidade requisitante 

24 

ÓLEO VEGETAL DE SOJA: Produto derivado de soja 

comestível, refinado, de 1ª qualidade, 100% natural. A embalagem 

deve conter externamente os dados de identificação e procedência, 

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

produto. Produto próprio para consumo humano e em conformidade 

com a legislação em vigor. Produto próprio para consumo humano e 

em conformidade com a legislação em vigor. Garrafas pet de 900ml 

acondicionadas em caixas de papelão totalizando 20 garrafas. 

Na unidade requisitante 

Deverá apresentar 

validade mínima de 6 

meses a partir da data de 

entrega. 

UNIDADE 1.660 

25 

SAL REFINADO: Livre de sujidades, parasitas, fungos ou outras 

partículas que comprometam o consumo e o armazenamento, 

acondicionados em embalagem própria contendo 30 unidades de 1 

kg, envolvidos por plástico transparente contendo na embalagem a 

validade visível do produto. 

Deverá apresentar 

validade mínima de 6 

meses a 01 ano a partir da 

data de entrega na 

unidade requisitante. 

KG 1.660 

26 

VINAGRE DE MAÇÃ: Elaborado a partir do suco de maçãs 

inteiras processadas. É 100% natural, sem álcool e sem conservantes. 

A embalagem deve conter externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote, data de fabricação, validade e 

quantidade do produto. Produto próprio para consumo humano e em 

conformidade com a legislação em vigor. Garrafas com 750 ml 

acondicionadas em fardos totalizando 12 garrafas. 

Deverá apresentar 

validade mínima de 6 

meses a 01 ano a partir da 

data de entrega na 

unidade requisitante. 

GARRAFA 1.660 
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