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   Açúcar cristal K 22.430

      
specittcaçao = tipo cristal de coloração umtorme, livre de impurezas

ou outros favores que o tornem impróprio para o consumo, embalagem
em saco plástico resistente, adequado a natureza do produto, pacote de
l kg acondicionados em fardo com até 30 kg. Prazo de validade
mínimo de 10 meses    

2 Adoçante dietético (Stévia) 90 ml 30

      
Especificação : Adoçante dietético líquido Stévia embalagem de 90
ml, tendo como Ingredientes: Agua e esteviosídeo, conservante
sorbato de potássio    

  Alho K 2.075       Especificação : Bulha grande, de bna qualidade, não apresentar partes
deterioradas(fungos, larvas, etc.)    

4 Amido de milho (:x soo(; 1.745

       Especificação : amido de milho enriquecido com vitaminas A, BI, B3.
B6, B12, C, Ácido Fólíco, Ferra e Zinco, em caixas de 500 g, em
plástico resistente, apto para o consumo e de boa qualidade    

  Anoz agu]hinha tipo ] Kg 56.510

       Especificação ; longo fino tipo l, livre de impurezas e ausência de
microorgamsmos que o torne trnprõpno para o consumo, com cor e
odor característicos, embalagem em saco plástico resistente, adequado
a natureza do produto, pacote de l kg acondicionados em fardo com
até 30 kg. Prazo de \alídade mínimo de 10 meses      Apeia em flocos finos Cx 200 g 380

       Especificação ; isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas
acondicionada em embalagens de 200g, atóxica, resistente e
hermeticamente \edada. Prazo de validade 10 meses a contar a partia
da data de entrega    

7
Batata inglesa in natura Kg 15.955     



 
Especificação : frescas de ótima qualidade, compacta, firme de
;oloração uniforme, aroma. cor e sabor típico da espécie, em perfeito
:alado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que Ihe
alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos
parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perhraçõesproduto apto para o
consumo, tamanho médio, de boa qualidade. não apresentar partes
deterioradas(fungos, lan'as, etc.)          

  Líquido láctea pasteurizado(sabor morango) Lt 25.030

      
Especificação: embalagem em plástico resistente de c)00 a lt)00 ml
=om bom prazo de validade, quc contenha as informações nutricionais
com no mínimo 6 gramas de proteína, 292mg Cálcio, e
aproximadamente 198 Kcal para cada 2(JOml do produto. Contendo
soro de leite, leite, açúcar, preparado de fnita      Biscoito criam cracker PCT 14.995

      
Especificação: Biscoito salgado contendo os seguintes ingredientes
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, gordura vegetal
açúcar invertido. sal, amido, estrato de malte, fermento químico,
aditivos alimentares. Produto enriquecido com vitaminas do Complexo
B e Zinco, atendendo a legislação vigente(RDC n". 263 de 22/09/05
\NV[SA e portaria n". 31 de ]3/01/98), emba]agem primária: dup]o
saco de polietileno resistente de 350 a 400g. Embalagem secundária
caixa de papelão vedada. Prazo de validade mínimo de 06 meses    

1() Biscoito criam cíacker sem lactose PCT 1.080

      
Especificação: 13iscoito ou bolacha salgada tipo Cream Cracker isento
de lactose. Ingredientes básicos: farinha de trigo fortificada com ácido
fálica e ferro, farinha de trigo integral, água, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de
soja, fibra e fermentos. Embalagem dupla de polietileno atóxíco
contendo 350 a 400g do produto. Rotulagem de acordo com as
normas da ANVISA. Validade de no mínimo 06 a 01 ano    

11 Biscoito mini cntcker P(:T 375

      
Especificação: Biscoito mini cracker contendo os seguintes
ngredíentes= farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fálico

amido de milho, , gordura vegetal, Açúcar, Açúcar inverta, sal
fermento químicos: Bicarbonato cle amónio , Bicarbonato de sódio e
Pirofosfato Ácido de sódio. Extrato de Malte, Lecitina de Soja
f'ermento biológica, enzimas protease e metabissultifo de sódio
Embalagem dupla de polietileno atóxico, contendo 31)0g do produto
Embalagem secundária: caixa de papelão vedada contendo 6kg. Prazo
de validade mínimo de 06 meses    

12 Biscoito criam cracker integral PCT 11.850

      
speclticaçao: titscoito ou bolacha salgada tipo Cream Lracker

Ingredientes básicos: farinha de trigo fortificada com ácido fálico e
ferro, farinha de trigo integral: água, gordura vegetal hidrogenada
açúcar invertido, açúcar, sal. estabilizante lecítina de se.ja. fibra e
fermentos. Embalagem dupla de polietileno atóxico, contendo 350 a
4t)0g do produto. Rotulagem de acordo com as normas da ANVISA
Validade de no mínimo 06 a 01 ano    

13 Biscoito Nlaisena P(:T 12.445

      
Especificação; Biscoito doce contendo os seguintes ingredientes
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, gordura vegetal.
açúcar invertido, sal, amido, soro de leite, sal, fermentos químicos e
aditivos alimentares. Produto enriquecido com vitaminas do complexo
b e zinco, atendendo a legislação vigente(RDC na. 263 de 22/09/05
\NVISA e portaria n'. 31 de 13/01/98), embalagem primária: dupla
saco de polietileno resistente de 35t) a 400g. Embalagem secundária
caixa de papelão vedada. Prazo de validade mínimo de 06 meses    

!4 Biscoito Mana PCT 12.445

      
Especificação: Biscoito doce contendo os seguintes ingredientes
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, gordura vegetal
açúcar invertido, sal. amido, soro de leite, sal. fermentos químicos e
aditivos alimentares. Produto enriquecido com vitaminas do complexo
b e zinco, atendendo a legislação vigente(RDC no. 263 de 22/09/05
ANVISA e portaria n". 31 de 13/01/98), embalagem primária: duplc
saco de polietileno resistente de 3SO a 400g. Embalagem secundária
caixa de papelão vedada
Prazo de valíclüde mínimo de 06 meses    

L5 Biscoito Mana sem lactose P(:T i.08a     



 
Especificação: Biscoito ou bolacha doce tipo olaria, isento de lactose
Ingredientes básicos: farinha de trigo fortificada com ácido fálico e
ferro (Vitamina B9), água, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido
cstabilizantes e fermentos e sal. Elnt)alagam plástica contendo de 350 a
4(iOg do produto. Rotulagem de acordo com as normas da ANVISA
Validade de no mínimo 06 meses a 01 ano          

  Biscoito tipo rosquinha de leite PCT 11.980

      
Especificação; Biscoito doce contendo os seguintes ingredientes
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fónico, gordura vegeta].
açúcar invertido, sal, amido, soro de leite, sal, fermentos químicos e
aditivos alimentares. Produto enriquecido com vitaminas do complexo
b e zinco, atendendo a legislação vigente(RDC no. 263 de 22/09/05
ANVISA e portaria na. 31 de 13/01/98), embalagetn primária: duplo
saco de polietileno resistente de 35{) a 400g. Embalagem secundária
caixa de papelão vedada. Prazo de validade mínimo de 06 meses    

17 Café em oó à vácuo PCT 250G 3.530

      
specirtcaçaa : (-are torrado e moiro, em po. CaracterlshcaS técnicas

Café torrado, moído, embalado a vácuo, com 100%o de pureza. Não
deve apresentar sujidade, umidade, rendimento insatisfatória, misturas
e peso insatisfatório, sabor nãn característico. Acondicionado em
embalagem aluminizada (embalagem de 250 g) com respectiva

nformação nutricional, com datii de fabricação, lote e prazo de
validade de no mínimo 03 meses, Apresentar Selo de Pureza
associação 13rasileira da Indústria do Café ABIC. Caixas com 20
pacotes    

18 Carne bovina bife de I' qualidade (coxas mole) Kg 1.640

      
Especificação: Bife de Cotão Mole amaciada com peso médio de
l(X)g, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem
manchas esverdeadas, cheíío e sabor próprio, com ausência de
sujidades, parasilos e larvas. Devendo conter no máximo 5%n de
gordura e sem apone\reses. Com registro em órgão competente
Acondicionados cm embalagens à vácuo de filme PET + PE de 100ílg,
contendo etiqueta com peso, data dc embalo e validade. Produto deve
chegar congelada ao localde entrega. Produto com registro do serviço
de inspeção/avIA. Embalagem secundária em caixa de papelão
Validade mínima de 6 meses na data da entrega    

19 Carne bovina isca de I' congelada(carão mole) Kg 15.365

      
Especificação: Coxão Mole fatiado em iscas de 40g congelada
aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem
manchas esverdeadas, cheiro e satx)r próprio, com ausência de
sujidades, parasiros e lavras. Devendo conter no máximo 5% de
gordura e sem aponevroses. Com registro em órgão competente
Acondicionados em embalagens à vácuo de filme PFT + PE de 1000g,
contendo etiqueta com peso, data de embalo e validade. Produto deve
chegar congelado ao localde emrega. Produto com registro do serviço
de inspeção/MA. Embalagem secundária em caixa de papelão
Validade mínima de 6 meses na data da entrega    

2() Carne bo\ina moída de I' congelada(coxão mole) Kg 21.460

      
Especificação: De I' tipo calão mole moído. Aspecto próprio, não
amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas,
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas
Devendo conter no máximo 5% de gordura e sem aponevroses. Com
registro em órgão competente. Acondicíonadas em embalagens
plásticas de, 100(}g, Acondicionados em embalagens à vácuo de filme
PET+ PE de 1000g, contendo etiqueta com peso, delta de embalo e
validade. Produto deve chegar congelado ao local de entrega. Produto
com registro do serviço de inspeção/MA. Embalagem secundária em
caixa de papelão Validade mínima de 6 meses na data da entrega    

  Cebola Branca Kg 6.176       Especificação : tlulba grande, de boa qualidade, não apresentar partes
deterioradas(fungos, larvas, etc.)    

22 Cebolinha   332

      
Especificação: separados em maços padronizados, procedente de
especies
genuínas e sãs. Isento de lesões de origem tísica,mecânica ou
biológica,substâncias terrosas.sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, insetos, parasitas e larvas    

  Coentro   332

      
specittcaçan: separados em maços padronizados, procedente de

especies
genuínas e sãs. Isento de lesões de origem física,mecânica ou
biológica,sul)slâncias ferrosas.sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa. insetos, parasitas e larvas    

  Coloríficn i'c'r IOOG l0.903

      
Especificação : colorífico em pó, tendo como ingredientes básicos,
fubá de milho, sül. urucum e óleo vegetal. pacotes de 100 gramas
produto com registro no órgão competente. Prazo de validade de no
mínimo 06 meses    



25 Corte de };range congelado(Coxa e Sobrecoxa) Kg 22.790

      
Especificação: Coxa e sobre coxa de Frango congelado de boa
qualidade, embalagem plástica, pesando 01 kg, caixas com até 20 kg
Prazo de validade mínimo de 10 meses, sendo que o transporte deverá
ser feito em caminhão frigorífico    

26 Corte de Frango congelado(Peito) Kg 21,990

      
Especificação : Peito de Frango congelado de boa qualidade

embalagem plástica, pesando 111 kg, caixas com até 20 kg. Prazo de
\alidade mínimo de 10 meses, sendo que o transporte deverá ser feito
em caminhão frigorífico    

27 Farinha de mandioca Kg 3.080

      
speciricaçao : torrada, ae pnmetra quanaaae, seca, tina. branca,

composição nutricional minimal 82% de carboidralos e 320 kcal, tipo
l pacotes de 01 kg, em embalagem plástica adequada a natureza do
produto e de acordo com a legislação pertinente. Acondicionados em
caixas ou fardos de até 15 kg. Prazo de validade mínimo de 06 meses e
registro no órgão competente    

  Farinha de milha) tipo flocão PCT SOO(; 78.520

      
specmcaçao : nacos grandes, pre-coziam, sem sujiaaae, larvas, ovos

inselos e cam umidade inferior a 14% (quatorze por cento). Pacotes de
500g, em embalagem plástica adequada a natureza do produto e de
acordo com a legislação pertinente. Acondicionados em caixas ou
fardas de nté 15 kg. Prazo de validade mínimo de 06 meses e regístro
no órgão competente    

29 Farinha de trigo com fermento Kg 760

      
Especificação:Produto obtido a partir de cereallimpo, desgerminado e
são, isento de matéria prima terrosa e em perfeito estado de
conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente
amarelada. cheiro e sabor próprios; com fermento. Embalagem plástica
de lkg, acondicionado em fardo de IOkg. A embalagem deverá conter
os dados de identificação e informações nutricionais do produto    

  Feij ão carioquinha tipo l Kg 12.450

      
Especificação : Especificação feijão tipo carioquinha ,liçrc de

Impurezas que o tornem impróprio para o consumo, embalagem em
saco plástico resistente, pct de lkg. Acondicionados em fardos de até
30kg. Prazo de validade mínimo de 06 meses    

  Feijão preto tipo l Kg 2.800

      
Especificação : Feijão tipo preto livre de impurezas que o !ornem
impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, pct
de lkg. Acondicionados em fardos de até 30kg. Prazo de validade
mínimo de 06 meses    

  Filé de peixe congelado(Tilápia) K 9.120

      
Especificação: FILE DE TILAPIA COM PELE CONGELADO - Filé
de peixe congelado com pele, em embalagens de até 2 kg,
acondicionados um a um em embalagem plástica, prazo de validade
mínimo de 06 meses, registro no órgão competente    

33 Ilação de arroz PCT SOOG 1.600

      
speciíicação ; Flocos, de arroz, pré-cozido. com 500g, com

identificação dQ produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso líquido,de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. O produto
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde    

}4 Fórmula láctea de seguimento Lt 400G 100

       Especificação ; Fórmula infantilde seguimento,enriquecida com ferro
e selênio.com relação caseína: soro 50:5t),fornece os nutrientes em
quantidades adequadas para lactentes a partir do 6' mês de vida,lata de
4tN)    

35 Laranja }'era [N NATURA Kg 19.000       Especificação: produto apto para o consumo, tamanho médio, de boa
Qualidade. não aoresentar nortes deterioradas    

  Leite em pó integral PCT 200G 85.94S

       Especificação : produto industrializado em pó de leite bovino, integral
sem adição de açúcar, com teor de proteína mínima de 26g por 100g
do produto, constar no rótulo a composição química e nutricionalpara
10t)g, embalagem aluminizada resistente, pacotes de 200g, fardos com
até 20 kg. Prazo de validade mínimo de 10 meses. registrado no órgão
competente(SIF)    

37 Leite de soja integral [.ITRO 464

       Especificação : embalagem longa vida(tetrapack frasco), contenda
1.{)00 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de
dentificação, procedência, informação nutricional, número de lote

data de validade, quantidade do produto, número de registro no
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Prazf] de
validade mínimo de 4 meses a cantar dit data da entrega    

38 leite uht sem lactose CX 1000 ML 484

       Especificação:Leite semí desnatado, enzima ]actase, vitaminas (A, D e
C) e minerais (ferro e zinco) e estabilízanles trifosfato de sódio
rnanofosfato de sódio. difosfato de sódio e citrato de sódio.Em

embalagem longa vida de 1000 ml,com validade mínima de 03 meses   



39 Maça Vermelha IN NATURA K 34.171

       rispecificação : apresentando grau de maturação tal que Ihe permita
suporta a manipulação do transporte e a conservação em condições
adequadas p' o consumo com ausência de sujidades. parasitas e larvas    

4() Nlacarrão espaguete com sêmola P(:T 500(; 35.680

      
Especificação : Tipo espaguete, pasteurizado. com sêmola. com
nmidade inÍ:Criar a 13qF (treze por cento), ingrediente mínimo farinha
de trigo especial, constando no rótulo a composição química e
nutricionalpztra LOOK, embalagem plástica resistente, pacotes de 500g,
tardo com até IOkg. Prazo de validade mínimo de 10 meses. livre de
impurezas e microorganismos que o torne impróprio para o consumo e
[er registrado no órgão competente    

41 Macarrão de arroz( Se m glúten e sem lactose) PCT 500G 510

      
specificação: tipo parafuso. Deverá ser fabricado a partir de matérias

primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas
Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do peso
amos da cocção. embalagens íntegras de 500g. Validade mínima de
b meses na data da entrega    

42 Nlanga in natura Kg 2.220

       Específicação=fruta de I' qualidade, in natura. tamanho e coloração
uniforme. polpa firme, livres de sujidades. parasitas, larvas. resíduo de
fertilizante    

43 Margarina com 80% de lipídios POTE 500(; 520

       Especificação : embalagem primária de 500g. Registro no Nlinistério
da Saúde e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 120 dias
da data de recebimento do produto    

44 Melão amarelo in natura   1.678

       Especificação = Fruta com casca espessa e polpa carnosa e suculenta.
amarela de tamanho médio. não apresentando partes deterioradas    

45 Milho para pipoca PCT SOOG 350

      
specittcaçao:Mtina para pipoca classe amarelo, tipo i, contendo

80% de grãos inteiros e no máximo 15% de umidade. Acondicionado
em embalagem primária em polietileno atóxico transparente
(embalagem de 500 g), com respectiva informação nutricional. com
data de fabricação. lote e prazo de \alidade de no mínimo 12 meses
Fardo com 10 Kg    

  blolho de iolnate SACHE 5.904

       Especificação =Molho de tomate. tradicional. sachê de 300 a 340
gramas em sacho. com identificação do produto. marca do fabricante
data de fabricação e prazo de validade mínima de 12 meses    

47 Oieo de soja refinado 900 ml PET 900Nll. 3.725

       Especificação : Especificação óleo de soja refinado, registrado na
ANVISA. aspectos límpido e isento de impureza, cor e odor
característicos. Flmbalagem em latas ou pet de tJ00ml, acondicionados
em çx de 20 und Prazo de \alidade mínimo de 1{) meses. constando

[lo rótulo a composição nulrícional para 100g    
4B O\ os de galinha tioo médio BANDEJA 12.136

      
specilicaçao = classe A, branco. IÉmbalagem contendo 3U unidades

com dados de identificação dQ produto, marca do fabricante. prazo de
validade, peso liquido mínimo de 1.800 g e de acordo cana Normas
e.'ou Resoluções vigentes da ANVISA/fvlS ou Ministério da
Agricultura    

49 Pão tipo hamburguer PCT C/IO tJND 20.098

       Especificação = Pão. a base de farinha de trigo(enriquecida com ferro
cálcio e vitamina do complexo B), fécula de mandioca. açúcar. gordura
vegetal hidrogenada. fermento biológico. sal. óleo de soja. pacote
contendo 10 unidades de 50g, prazo de validade mínimo de 05 dias
Entrega na data estabelecida pelo setor responsável    

  Pão de leite PCT C/lO liND 800

       F.specificação : Pão. a base de farinha de trigo (enriquecida com ferro
cálcio e vitamina do complexo B),leite, fécula de mandioca, açúcar
gordura vegetal hidrogenada. fermento biológico, sal. óleo de soja
pacote contendo ] 0 unidades de 50g, prazo de validade mínimo de 05
dias. Entrega na data estabelecida pelo selar responsável    

  Pão francês kg 1.280

       Especificação : Pão. a base de farinha de trigo(enriquecida com ferro
cálcio e vitamina do complexo B), fécula de mandioca, açúcar. gordura
vegetal hidrogenada, fermento biológico. sal. óleo de soja. pese
líquido 50g. Entrega na data estabelecida pelo selar responsável    

52 Proteína texturizada de soja escura P(:T 400(; 80

      
Especificação : Proteína texturizada cle soja escura ,ingredientes
farinha de soja descngordurada . transgênica e corante 100% natura
de caramelo. Contém derivados de soja e pode conter traços de glúten
F.mbalagem plástica de 400g    

53 Proteína texturizada de soja clara PCT' 400G 80      



Empa'ta Q ares:nte o.Çm»nto na valor teta! & R$(Wr imenso)
Todas as despesas dos sen'içou deç'ergo «r consideradas, tais c:omo frete:s, disponibilizaç:ão (!e
sohx'aes, segtuos, cotlthbuições sociais e demais despesas com pessoal e outras que pois
mctdü: beta como taxa de adminisuaçào, lucro etc

Prazo de inicio dos sen içou: 02 dias após a ordem de seniços
Validade da proposta: 60(sesseaa) dim

Locale data. de d$. 202z

Assinatura

OBS: l\íris informações poderão ser obtidas através do Setor de Compras da Prefeitura
3íunicipalde Tianguá pelo e-mail: comorasíh'.tianzua.ce.eo\:.br e Fome: ($8) 367}-2288.

de Agosto de 2022

N MAX DA SALVA AMARAL

 
Especificação : Proteína texturizadã aé iõjã õiãiã lihÉlêãiéhiêsrfãiiühã
de soja desengordurada , transgênica e garante 100% natural de
caramelo. Contém derivados de gaja e pode conter !ruços de glúten
Embalagem plástica de 400g          

54 Pera in natura   4,384       Especificação : Fruía com casca espessa e polpa carnosa e suculenta.
amarela de tamanho médio, não apresentando partes deterioradas    

55 Saliodado refinado Kg 3.72S       Especificação : Salrefinado, com adição de iodo, embalagem plástica
resistente de l kg, fardos com até 30 kg. Prazo de validade mínimo de
lt] meses    

56 Sardinha em molho de tomate Lt ]25G 13.560

      
Especificação : Latas de 125 g,preparada com sardinhas
frescas,limpas.evisceradas, descabeçadas, descamadas, livre
denadadeiras e submetidas a prévia inspeção sanitária. Nãn poderá
conter colorífico e na composição do molho, o tomate deverá

!rticioar. no mínimo na orooorcão de 3(}%    
7 Suplememo nutricional Lt 400(; 60

      
Especificação :Leite em pó desnatado, mallodextrína
frutooligossacarídeos. gordura láctea, inulina, minerais(carbonato de
magnésio, carbonato de cálcio, pirofosfato férrico, sulfato de zinco,
sulfato de manganês. sulfato de cobre), vitaminas (vitamina A,
vitamina D. vitamina E. vitamina K. vitamina C. vitamina B 1 . vitamina

B2, niacina, vitamina B6, ácido fálico, ácido pantotênico, vitamina
B12, biotina, inositol), aromatizante e e mulsificante lecitina de soja
Com glúten    

  I'angerina pokan kg 1.180       Especificação : fruta cítrica de coí alaranjada e sabor adocicado,apta
ira o consuma    

59 Vinagre de Alcnolem embalagem pet 5t)Oml GAR 500 NIL 1.250

      
Especificação : Vinagre de álcool. Embalagem com 500 ml, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS    

VALOR TOTAL  


