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Item Descrição Referência
Quantida

de
 Valor 

Unitário R$ 
 Valor Total R$ 

1

Açúcar refinado na cor branca, tipo A, 
embalagem de 1 kg contendo data de fabricação e 
prazo de validade. Produto com no mínimo 06 
meses de validade na data de entrega.

Pacote 385  R$       2,45  R$           943,25 

2

Açúcar mascavo embalagem de 1 kg contendo 
data de fabricação e prazo de validade. Produto 
com no mínimo 06 meses de validade na data de 
entrega.

Pacote 40  R$     12,50  R$           500,00 

3

Alimento Achocolatado em pó homogêneo e 
instantâneo enriquecido com vitaminas, fonte de 
minerais. Ingredientes: açúcar, cacau em pó, 
matodextrina, mínimo de 07 (sete) vitaminas, 
emulsificante lecitina de soja e aromatizantes, 
também deve conter minerais como cálcio e ferro. 
O produto deverá dissolver rapidamente e por 
completo quando misturado com leite. Embalagem 
deve estar intacta sem ferrugem, rompimento ou 
amassados acondicionado em latas ou potes de 
no mínimo 400 gramas contendo data de 
fabricação e prazo de validade. Produto com no 
mínimo 04 meses de validade na data de entrega.  
Obs -  O vencedor deste intem deverá 
apresentar amostra para analise e parecer da 
nutricionista responsável.

Unidade 175  R$       6,40  R$        1.120,00 

4

Amido de Milho, produto amiláceo extraído do 
milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, 
não podendo estar úmidos, fermentados ou 
rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir 
ligeira crepitação quando comprimido entre os 
dedos. Apresentados em embalagem de no 
mínimo 500 gramas, contendo a identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e  
data de fabricação. Produto com no mínimo 06 
meses de validade na data de entrega.

Pacote 32  R$       3,90  R$           124,80 

5

Arroz branco, tipo 1 A, embalagem contendo 1 
kg, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso liquido. 
Produto com no mínimo 06 meses de validade na 
data de entrega.

Pacote 260  R$       2,90  R$           754,00 

6

Arroz parboilizado tipo 1 A, embalagem 
contendo 1 kg, com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso 
liquido. Produto com no mínimo 06 meses de 
validade na data de entrega.

Pacote 505  R$       2,80  R$        1.414,00 
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7

Arroz Integral tipo 1, classe longo, fino. O 
produto não deve apresentar caracteristicas de 
mofo, substâncias nocivas, preparação final 
dietética inadequada (empapamento). A 
embalagem deverá estar intacta, acondicionadas 
em embalagens de 1 kg, em polietileno, 
transparente e atoxico. Prazo de validade de no 
mínimo 06 meses após a entrega.

Pacote 260  R$       3,30  R$           858,00 

8

Aveia em flocos médios –  isenta de mofo, livre 
de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada 
em embalagens de no minimo 200 gramas , 
atóxica, resistente e hermeticamente vedada. 
Prazo de validade 06 meses a contar a partir da 
data de entrega. 

Unidade 70  R$       3,50  R$           245,00 

9

AZEITE DE OLIVA extra virgem, embalagem 
contendo no mínimo 500 ml. Produto com no 
mínimo 06 meses de validade á partir da data de 
entrega.

unidade 40  R$     20,00  R$           800,00 

10

Bebida Láctea fermentada, acondicionadas em 
garrafa plástica de no minimo 900 ml ou 900 gr, 
nos sabores morango, coco e salada de frutas. 
Produto com validade superior a 30 dias do ato da 
entrega. 

Unidade 1700  R$       4,50  R$        7.650,00 

11

Biscoito doce tipo leite - A base de farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, com 
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar 
invertido, amido, soro de leite, fosfato tricálcico, 
sal, fermento químico. Contém glúten e pode 
conter traços de gergelim. Embalagem 
individualizada de no minimo 400 gramas, sem 
biscoitos quebrados, com data de fabricação e 
prazo de validade.   Produto com no mínimo 06 
meses de validade na data de entrega.

Pacote 370  R$       3,90  R$        1.443,00 

12

Biscoito salgado (cream cracker), com farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
gordura vegetal, margarina, extrato de malte, 
açúcar, amido, sal, soro de leite, fermento 
biológico, estabilizante lecitina de soja, fermento 
químico bicarbonato de sódio e aromatizantes. 
Contém glúten, sem gordura trans. Em 
embalagem plástica de no mínimo 350 gramas, 
sem biscoitos quebrados, com data de fabricação 
e prazo de validade. Produto com no mínimo 06 
meses de validade na data de entrega.

Pacote 280  R$       4,30  R$        1.204,00 

13

Café torrado e moído, de primeira qualidade, 
100% grão puro de café, tolerada a porcentagem 
máxima de 01% de impurezas (cascas/paus), do 
tipo extra forte, processo de acondicionamento a 
puro (alto) vácuo , embalagem aluminizada tipo 
tijolo, podendo ser reembalada em caixa de 
papelão com peso de 500 gramas,contendo data 
de fabricação e prazo de validade. Produto com 
no mínimo 06 meses de validade na data de 
entrega. Obs - o vencedor deverá apresentar 
amostra para análise e parecer da Nutricionista 
responsável

Pacote 165  R$     11,90  R$        1.963,50 



14

 CACAU EM PÓ SEM AÇÚCAR - 100% CACAU 
NÃO contém GLUTEN acondicionada em 
embalagens de no minimo 200 gramas , atóxica, 
resistente e hermeticamente vedada. Prazo de 
validade 06 meses a contar a partir da data de 
entrega. 

Unidade 40  R$     10,90  R$           436,00 

15

Carne bovina inteira resfriada, tipo patinho, 
sem osso, sem cartilagens, nervos, tendões e 
aponevroses, de cor vermelho-cereja, elástica, 
firme e com odor característico. Deve ter 
Certificado de Inspeção Estadual ou Federal. 
Embalagem primária: à vácuo em sacos de 
polipropileno ou de polietileno atóxico, 
transparente, termossoldado. Pacotes de 1 kg a 
1,5 kg, devidamente identificados com rótulo 
impresso ou etiqueta adesiva, de acordo com a 
Legislação vigente. Data de fabricação de, no 
máximo, 05 (cinco) dias no ato da entrega.

   Pacote 280  R$     24,50  R$        6.860,00 

16

Carne bovina moída congelada com no Maximo  
8% de gordura, sem osso, sem cartilagem e sem 
nervos, com no maximo 3% de água, com cor 
vermelho vivo sem partes escurecidas e 
esverdeadas,  isento de aditivos ou substâncias 
estranhas que sejam impróprias ao consumo e 
que alterem suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas). Pacotes de 1 kg, 
devidamente identificados com rótulo impresso ou 
etiqueta adesiva, de acordo com a Legislação 
vigente. Produto com no mínimo 04 meses de 
validade na data de entrega.

Pacote 415  R$     15,50  R$        6.432,50 

17

Carne de frango, tipo coxa e sobrecoxa sem 
dorso, apresentação s/ tempero e congelado. 
Embalagem primária: Bandeja de poliestireno 
envolvido com filme plástico ou pacote, 
devidamente rotulada de acordo com a legislação 
vigente. Peso líquido de 1 kg. Produto com no 
mínimo 06 meses de validade na data de entrega.

Pacote 425  R$       7,90  R$        3.357,50 

18

Carne de frango, tipo filé de peito de frango, 
sem pele e sem osso apresentação s/ tempero e 
congelado.Embalagem primária: Bandeja de 
poliestireno envolvido com filme plástico ou 
pacote, devidamente rotulada de acordo com a 
legislação vigente. Peso líquido de 1 kg. Produto 
com no mínimo 06 meses de validade na data de 
entrega.

Pacote 425  R$     12,50  R$        5.312,50 

19

Creme Vegetal com sal - pote com 500 gramas, 
teor de lipídeos de 20 a 35%, com 0% de gordura 
trans, adicionado com ômega 3 e 6. Embalagem 
com identificação do produto, marca do fabricante 
e prazo de validade. a legislação vigente. Produto 
com no mínimo 04 meses de validade na data de 
entrega.  Obs - O vencedor deste item deverá 
apresentar amostra para analise e parecer da 
nutricionista responsável.

Unidade 80  R$       4,90  R$           392,00 



20
Doces de Frutas em pasta, pote de no mínimo 
400gr, sabores uva e morango.

Unidade 100  R$       3,50  R$           350,00 

21
Extrato de tomate sem glúten, lata ou sache de 
no mínimo 340gr. Produto com no mínimo 06 
meses de validade na data de entrega.

Unidade 195  R$       3,70  R$           721,50 

22
Farinha de Mandioca, grupo seca, subgrupo 
extra fina, classe branca, tipo 1, pacotes de 1kg

pacotes 50  R$       6,70  R$           335,00 

23

Farinha de arroz com amido, com ingredientes  
mínimos: sais minerais (carbonato de cálcio, 
fosfato de sódio difásico, fumarato ferroso, sulfato 
de zinco), vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina 
E, ácido pantatênico, vitamina A, vitamina B1, 
vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e 
aromatizante. Contém glúten. Acondicionado em 
latas de no mínimo 400g ou saches de 
embalagem plástica de no mínimo 600 gramas. 
Embalagem com data de fabricação e prazo de 
validade. Produto com no mínimo 06 meses de 
validade na data de entrega.Obs - o vencedor 
deste item deverá apresentar amostra para 
análise e parecer da nutricionista responsável. 

Unidade 86  R$     11,50  R$           989,00 

24

Farinha de Trigo especial, tipo A, enriquecido 
com ferro e ácido fólico com registro no Ministério 
da saúde. Embalagem contendo 1 kg com 
identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso liquido. Produto com no 
mínimo 06 meses de validade na data de entrega.

Pacote 480  R$       2,95  R$        1.416,00 

25

Farinha de Rosca, embalagem transparente de 
no mínimo 500 gramas, com identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Produto com no mínimo 06 
meses de validade na data de entrega.

Pacote 100  R$       3,90  R$           390,00 

26

Farinha de Trigo Integral,  Embalagem contendo 
1 kg com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso liquido. 
Produto com no mínimo 06 meses de validade na 
data de entrega.

Pacote 200  R$       3,30  R$           660,00 

27

Feijão Preto, tipo 1 safra novo de primeira 
qualidade,sem a presença de grãos mofados e/ ou 
cartuchos, com embalagem plástica resistente e 
transparente de 1 kg, data de fabricação e prazo 
de validade de no mínimo 12 meses, com registro 
no Ministério da Agricultura. Produto com no 
mínimo 06 meses de validade na data de entrega.

Pacote 200  R$       4,95  R$           990,00 

28

Fermento Biológico seco instantâneo em pó 
para pão. Embalagem de 500 gramas, com 
identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade. Produto com 
no mínimo 06 meses de validade na data de 
entrega.

Unidade 26  R$     15,90  R$           413,40 



29

Fermento químico em pó, contendo no mínimo 
100 gramas, com identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. Produto com no mínimo 06 meses de 
validade na data de entrega.

Unidade 116  R$       2,80  R$           324,80 

30
Leite  longa vida integral  - embalagem tetra pak 
de1 litro. Produto com no mínimo 03 meses de 
validade na data de entrega

litros 1800  R$       2,95  R$        5.310,00 

31

Manteiga  extra com sal, ingredientes: sal, e 
creme de leite pasteurizado. Embalagem de 
500gr, produto de no mínimo 03 meses de 
validade na data de entrega.

und 70  R$     19,80  R$        1.386,00 

32

Massa com ovos para sopa (tipo cabelo de 
anjo/aletria) contendo no mínimo 500 gramas 
com identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Produto 
com no mínimo 06 meses de validade na data de 
entrega.

Pacote 112  R$       3,90  R$           436,80 

33

Moela de frango: sem gordura, totalmente limpa, 
em embalagens de polietileno transparente e 
resistente de no minino 1 kg. Rótulo contendo 
nome do produtor, peso líquido, data de 
processamento e validade, sif/dipos, alvará de 
licença sanitária do produtor, laudo de análise 
microbiológica, marcas e carimbos oficiais de 
acordo com o ministério da agricultura e da 
ANVISA. 

Pacote 70  R$       6,90  R$           483,00 

34

Massa com ovos tipo espaguete, a base de 
farinha de trigo comum, nº 8. Embalagem de 500 
gramas com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. Produto com no 
mínimo 06 meses de validade na data de entrega.

Pacote 260  R$       2,90  R$           754,00 

35

Massa com ovos tipo parafuso, contendo no 
mínimo 500 gramas com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Produto com no mínimo 06 meses de 
validade na data de entrega.

Pacote 370  R$       2,90  R$        1.073,00 

36

Óleo de SOJA tipo1. Embalagem pet de no 
mínimo 900ml, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Produto com no mínimo 06 meses de 
validade na data de entrega.

Unidade 170  R$       4,25  R$           722,50 

37
Ovos de galinha vermelhos - caixa com 01 
dúzia.  Data de fabricação de no máximo 05 
(cinco) dias no ato da entrega.

Duzia 230  R$       6,00  R$        1.380,00 

38

Sal comum refinado iodado  para consumo 
domestico, embalagem de 1 Kg com identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso liquido. Produto com no mínimo 
06 meses de validade na data de entrega.

Pacote 65  R$       3,70  R$           240,50 



39

Vinagre do tipo branco. Embalagem contendo 
no mínimo 900 ml, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Produto com no mínimo 06 meses de 
validade na data de entrega.

Unidade 60  R$       1,79  R$           107,40 

40

MINI Pão de Cachorro quente,(tamanho festa) 
ingredientes: farinha de trigo, fermento, sal, 
manteiga ou margarina, água, leite. Podendo ser 
embalados em pacotes de 10 unidades, contendo 
informações nutricionais, data de validade e data 
de fabricação. Produto com fabricação de no 
máximo 36 horas no ato de entrega e validade de 
no mínimo 7 dias. O produto não deverá estar 
amassado, quebrado ou com fungos. Deverá estar 
em perfeitas condições de consumo. Cada 
unidade deverá ter no mínimo 30 gramas.

Unidade 5000  R$       0,40  R$        2.000,00 

41

Abobrinha verde (italiana). De primeira 
qualidade, tamanho médio, uniforme, tenra, cor 
uniforme de verde claro a verde médio e com 
brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres 
de terra ou corpos estranhos aderentes a 
superfície externa.

kg 300  R$       3,90  R$        1.170,00 

42
Abóbora pescoço, madura, primeira qualidade, in 
natura.

kg 235  R$       2,90  R$           681,50 

43
Aipim branco ou amarelo descascado e limpo, 
embalado em pacotes de 1kg

kg 155  R$       4,95  R$           767,25 

44 Alface crespa, primeira qualidade,in natura. Unidade 240  R$       1,50  R$           360,00 
45 Alho nacional, primeira qualidade, in natura. kg 10  R$     26,50  R$           265,00 

46
Banana branca, madura, primeira qualidade,in 
natura.

kg 1130  R$       2,95  R$        3.333,50 

47
Batata Inglesa lavada, primeira qualidade, in 
natura.

kg 630  R$       2,60  R$        1.638,00 

48
Beterraba comum, sem folhas, somente 
tubérculo, primeira qualidade, in natura.

kg 175  R$       3,00  R$           525,00 

49
Brócolis chinês, sem folhas, primeira qualidade, 
in natura.

Unidade 325  R$       3,20  R$        1.040,00 

50
Cebola branca nacional, sem réstia, tamanho 
médio, primeira qualidade,in natura.

kg 215  R$       3,50  R$           752,50 

51
Cebolinha verde comum (maço), primeira 
qualidade, in natura. (Maço com no minimo 05 
tocos)

Maço 375  R$       1,50  R$           562,50 

52
Cenoura comum, sem folhas, somente tubérculo, 
primeira qualidade, in natura

kg 200  R$       2,90  R$           580,00 

53 Chuchu comum, primeira qualidade, in natura kg 235  R$       2,80  R$           658,00 

54
Couve flor sem folhas comum, primeira 
qualidade, in natura

Unidade 240  R$       3,50  R$           840,00 

55
Espinafre: Extra. Deverá estar fresco e isento de 
parasitas, larvas e danos físicos e/ou mecânicos, 
decorrentes do transporte e manuseio.

Maço 130  R$       1,60  R$           208,00 

56 Laranja Pêra, primeira qualidade, in natura kg 1285  R$       2,70  R$        3.469,50 



57

Limão Thaiti Extra e tamanho médio. Deverá 
estar no ponto para consumo, maduro, firme, 
uniforme, com brilho, aroma e sabor 
característicos da espécie. Não serão tolerados os 
defeitos externos ou internos que prejudiquem o 
consumo ou rendimento como: danos mecânicos, 
defeitos na casca, fruto murcho ou passado e 
podridão. O produto deverá estar isento de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa.

kg 120  R$       7,50  R$           900,00 

58 Maçã nacional, primeira qualidade, in natura. kg 950  R$       4,50  R$        4.275,00 

59
Mamão, primeira qualidade, in natura. Unidade 
com no minimo 400 gramas.

Unidade 450  R$       2,30  R$        1.035,00 

60

Manga:  de 1ª qualidade, com características bem 
definidas, sã, inteira e limpa, devendo ser bem 
desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, de colheita recente, livre de resíduos 
de fertilizantes, devendo ser transportada de 
forma adequada, apresentando grau de 
amadurecimento ideal para consumo.

kg 485  R$       5,75  R$        2.788,75 

61
Melancia, primeira qualidade, in natura. Unidade 
com no minimo 11 kg.

Unidade 215  R$     16,90  R$        3.633,50 

62
Repolho verde comum, primeira qualidade, in 
natura. Unidade com no minimo 2 kg.

Unidade 110  R$       3,20  R$           352,00 

63
Salsinha (maço), primeira qualidade, in natura. 
(Maço com no minimo 05 caules)

Unidade 270  R$       1,60  R$           432,00 

64 Tangerina Ponkan, primeira qualidade, in natura. kg 500  R$       4,20  R$        2.100,00 

65 Tomate salada in natura kg 300  R$       6,95  R$        2.085,00 

R$ 96.744,95

Observações :

*  As entregas poderão ser acompanhadas pela Nutricionista responsável pela alimentação escolar e 
por servidor designado pela Secretaria de Educação, inclusive realizando a conferencia e pesagem 
dos produtos entregues.

São Pedro de Alcântara (SC), 13 de dezembro de 2018

*  Não serão admitidos produtos fora do prazo de validade e especificações estabelecidos ou que 
apresentem danos na embalagem ou acondicionamento dos produtos. Não serão admitidos produtos 
acondicionados em embalagens com peso inferior ao estabelecido neste anexo. 

*  As marcas indicadas na proposta de preços da empresa participante do certame, deverão atender 
as especificações deste anexo. Não será admitido posteriormente a entrega de marcas diferentes da 
marca proposta  para cada item. 

*  Os vegetais (frutas, verduras legumes, tuberculos e temperos) deverão ser: frescos, integros, sem 

partes danificadas, amassadas  e/ou deterioradas .  Oportuno registrar que, a entrega dos itens 
supramencionados deverá dar-se de forma semanal - todas as Segundas-Feiras .

TOTAL

* Referente ao item n° 10 (qual seja, bebida láctea fermentada) a entrega deverá ser, 
impreterívelmente, realizada de forma quinzenal (15 em 15 dias).



ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal 

*  O vencedor dos itens que solicitarem amostra deverão apresentar amostra dos produtos num prazo 
maxímo de 3 (três) dias uteis APÓS A ASSINATURA DA ATA DA SESSÃO PRESENTE. 


