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PREGÃO ELETRONICO N° 08.001 /2021 -PERP 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNERO 
ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE QUIXADÁ-CE. 

Onde lê-se no Anexo 1— Termo de Referência do Edital 

3. ESPECIFICAÇÕES 
3.1. A aquisição ora solicitado, será realizado por empresa especializada, devendo o mesmo obedecer 
todas as normas necessárias à sua contratação, como também atender todos os critérios, conforme 
tabela abaixo: 

LOTE 01 

ITEM DESCRI'Ã0 NO U "TD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
R$ 

1.1 

AÇÚCAR: Especificação: Especificação/classificação: granulado, 
de origem vegetal, constituído da sacarose da cana de açúcar. 
Em perfeito estado, de cor característica, 	isento de matéria 
terrosa, livre de parasitas, de fungos, livre de umidade e de 
fragmentos estranhos. Não deve ser empedrado. Embalagem 
primária: 	saco 	plástico 	de 	polietileno 	atóxico 	transparente, 
contendo 1 	kg do produto, apresentando data de validade, 
informação nutricional e composição. Embalagem secundária: 
saco plástico transparente tipo fardo contendo 30 kg. Validade 
mínima de 12 meses a partir da data de entrega. 

QUILO 32.750 349 114.29750 

1.2 

ALHO EM PASTA: Especificação: Especificação/classificação: 
produto 	deverá 	estar 	envasado, 	submetido 	a 	adequado 
processamento tecnológico, a fim de manter suas qualidades. 
Não poderá apresentar cascas, bolor, fungos, mofo ou qualquer 
substancia 	nociva 	á 	saúde. 	Ingredientes: 	alho 	descascado, 
picado ou triturado, acidulante e conservantes. Sem sal. sem 
pimenta, sem glúten e sem gordura trans. Validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega. Embalagem primaria: pote 
plástico com tampa, com lacre de proteção intacto, resistente, 
contendo 410 a 450gr do produto. Embalagem secundaria: caixa 
de papelão reforçada, lacrada, contendo marca, lote e data de 
validade do produto 

UNO 4.245 7,72 32 771 40 

1.3 

ARROZ BRANCO: Especificação: Especificação/classificação: 
grão longo fino, tipo 1. Grãos inteiros, isento de matéria terrosa, 
livre de parasitas, de fungos, livre de umidade e de fragmentos 
estranhos que comprometam o consumo ou o armazenamento. 
Deve apresentar rendimento mínimo de 2.5. Validade mínima de 
08 meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: 
plástico transparente, atóxico, contendo 01kg do produto; nela 
deverão vir impressas a marca, informações nutricionais e do 
fabricante, lote e data de validade. Embalagem secundária: saco 
plástico transparente tipo fardo contendo 30kg do produto. 

QUILO 38.000 6,12 232.560,00 

1.4 

ARROZ INTEGRAL: Especificação/classificação: longo, fino, tipo 
1 	integral. Grãos inteiros, 	isento de matéria terrosa, livre de 
parasitas, de fungos; livre de umidade e de fragmentos estranhos 
que comprometam o consumo ou o armazenamento. Deve 
apresentar rendimento mínimo entre 2.5 e 2.7. Validade mínima 
de 10 meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: 
acondicionado em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, 
atóxico, trazendo impressa tabela nutricional, data de validade, 
lote, marca e nome da empresa. 	 - 

QUILO 345 6,82 2.35290 
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1.5 

ARROZ 	PARBOILIZADO: 	Especificação/classificação: 	grão 
longo, tipo 1. Grãos inteiros, isento de matéria terrosa, livre de 
parasitas, de fungos, de umidade e de fragmentos estranhos que 
comprometam o consumo ou o armazenamento. Deve apresentar 
rendimento mínimo de 2.1 por kg. Validade mínima de 12 meses 
a partir da data de entrega. Embalagem primária: transparente, 
atóxica, 	de 	1kg, 	contendo 	informações 	nutricionais 	e 	do 
fabricante, 	composição 	e 	data 	de 	validade. 	Embalagem 
secundária: saco plástico transparente tipo fardo contendo 30kg. 

QUILO 38.000 5,42 

Rubri 
COMISS, 

LICITAÇ 

205.960,00 

1.6 

COLORÍFICO 	SEM 	SAL: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	composto de urucum, farinha de 
arroz ou de milho, óleo vegetal SEM ADIÇÃO DE SAL. Produto 
com aspecto de pó fino, cor avermelhada, odor e sabor próprios, 
livre de fungos, insetos e fragmentos estranhos. Validade mínima 
de 06 meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: 
saco de polietileno atóxico transparente, não reciclado, contendo 
lOOg 	do 	produto, 	apresentando 	marca, 	data 	de 	validade, 
informação nutricional e composição. Embalagem secundária: 
caixa de papelão ou saco plástico tipo fardo, não reciclado, 
contendo 10 pacotes 

QUILO 1.620 8,90 14.418,00 

1.7 

FARINHA 	DE 	MANDIOCA: 	Especificação: 
Especificação/classificação: grupo seca. Subgrupo fino, classe 
branca, quebradinha. Obtida das raízes de mandiocas sadias; 
devidamente isenta de sujidades, parasitas, larvas e material 
estranho; não podendo apresentar-se úmida, fermentada ou 
rançosa. Validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem primária: polietileno atóxico transparente, 
não reciclado, 	contendo 	1kg do produto, 	com identificação, 
ingredientes, tabela nutricional, peso. Lote e data de validade. 
Embalagem secundária: saco plástico transparente, contendo 
10kg ou 30kg. 

QUILO 945 5,06 4.781,70 

1.8 

FARINHA 	DE 	MILHO 	TIPO 	FLOCAO: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	massa 	pré-cozida, 	tipo 	flocão, 
enriquecida de ferro e ácido fólico. 	Livre de insetos, 	mofo, 
umidade, pedras e impurezas que comprometam O consumo e o 
armazenamento. Validade mínima de 06 meses a partir da data 
de entrega. Embalagem primária: acondicionada em embalagem 
de 400 a 450gr, de plástico ou de papel não reciclado, com a 
marca, 	informações 	nutricionais, 	data 	de 	validade, 	lote 	e 
composição 	do 	produto. 	Embalagem 	secundária: 	de 	papel 
reforçado, não reciclado, com identificações do produto, lote e 
data de validade. 

PACOTE 52.400 4,14 216.936,00 

1.9 

FARINHA DE TRIGO • COM FERMENTO: Especificação: 
Especificação/classificação: fabricada a partir de grãos de trigo 
sãos e limpos; com adição de fermento químico, ferro e ácido 
fólico; deverá estar isenta de matéria terrosa e em perfeito estado 
de conservação. Deverá seguir as normas da IR 8/2005 do 
MAPA). Não deverá estar úmida, fermentada, nem rançosa. 
Validade mínima de 04 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem 	primária: 	as 	embalagens 	utilizadas 	no 
acondicionamento da farinha de trigo poderão ser de materiais 
naturais, sintéticos ou qualquer outro material apropriado, desde 
que sejam novos, limpos, atóxicos, que protejam o produto de 
dano internos ou externo e que não transmitam odores e sabores 
estranhos ao produto (Instrução Normativa 8/2005-Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento) contendo 1kg do produto, 
apresentando 	data 	de 	validade, 	informação 	nutricional 	e 
composição. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado 
ou saco plástico, não reciclado, tipo fardo, contendo 10 pacotes 
de 01 kg. 

QUILO 1.905 5,16 9.829,80 

110 

FARINHA DE TRIGO SEM 	FERMENTO - Especificação: 
Especificação/classificação: fabricada a partir de grãos de trigo 
sã e limpa; enriquecida com ferro e acido fólico; devera estar 
isenta de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. 

QUILO 1.905 5,07 9.658,35 
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Deverá seguir as normas da IR 8/2005 do MAPA). Não deverá 
estar úmida, fermentada, nem rançosa. Validade mínima de 04 
meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: as 
embalagens utilizadas no acondicionamento da farinha de trigo 
poderão ser de materiais naturais, sintéticos ou qualquer outro 
material apropriado, desde que sejam novos, limpos, atóxicos, 
que protejam o produto de dano interno ou externo e que não 
transmitam odores e sabores estranhos ao produto (Instrução 
Normativa 	8/2005-Ministério 	da 	Agricultura. 	Pecuária 	e 
Abastecimento) contendo 1 kg do produto, apresentando data de 
validade, 	informação 	nutricional 	e 	composição. 	Embalagem 
secundária: caixa de papelão reforçado ou saco plástico, não 
reciclado, tipo fardo, contendo 10 pacotes de 01 kg. 

1' 
S. 	 

1 
o- 	Rubri 

coMissÃ: 
LICITAÇ 

1.11 

- 

FÉCULA 	DE 	MANDIOCA: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	massa 	para 	preparo da tapioca. 
Feita de fécula da mandioca a massa é hidratada, moída e 
embalada. E um produto de aspecto em pó fino com grânulos de 
coloração branca, isenta de matéria terrosa e parasitas; não 
podendo estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de glúten, 
sal, 	sódio e conservantes. 	Produto 	100% 	natural. 	Validade 
mínima de 03 meses a partir da data de entrega. Embalagem 
primária: acondicionada em embalagem de polietileno atóxico 
transparente, contendo 1kg, com identificação tabela nutricional, 
peso. 	fomecedor, 	data de fabricação e data de validade. 
Embalagem secundária: saco plástico transparente, contendo 10 
quilos. 

QUILO 23.020 6,71 154.46420 

1.12 

FEIJÃO: Especificação/classificação.de  corda tipo 1, constituído 
de grãos inteiros, novos, e sadios. Isento de matéria terrosa, 
pedras, fungos ou 	parasitas: 	livre de fragmentos estranhos, 
umidade, e misturas de outras variedades ou espécies. Livre de 
resíduos de defensivos agrícolas, devendo ser prioritariamente 
agroecológicos. Suas condições deverão está de acordo com a 
Instrução Normativa MAPA N 	16 de 23/06/2015. Embalagem 
primária: 	em 	saco 	plástico, 	não 	reciclado, 	atóxico, 	de 	1kg, 
apresentando rotulagem com data de validade, tabela nutricional 
e nome do produtor. 	Embalagem secundária: saco plástico 
resistente, de primeiro uso, não reciclado. 

QUILO 17.500 10,44 182.700,00 

113 

MARGARINA: 	Especificação: 	Especificação/classificação: 
produto gorduroso em emulsão estável com leite ou seus 
constituintes ou derivados, e outros ingredientes, destinados á 
alimentação 	humana 	com 	cheiro, 	coloração 	e 	sabor 
característicos. Deverá apresentar no mínimo 60% de lipídios 
totais. 	Ausência 	de 	sujidades, 	larvas, 	fungos 	e 	parasitas. 
Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem primária: deverá ser pote rígido, contendo 500g de 
peso líquido, trazendo impresso tabela nutricional, composição, 
marca, lote e data de validade. Embalagem secundária: caixa de 
papelão reforçada, 	lacrada e identificada com o nome da 
empresa, lote e validade. O produto deverá ser rotulado de 
acordo com as legislações vigentes, especialmente, a Resolução 
RDC n° 359, de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA/MS 

UND 2.190 635 1390650 

114 

MILHO 	PARA 	CANJICA 	• 	BRANCO: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	canjica 	de 	milho 	branco, 	tipo 	1, 
contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas 
sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos 
animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade. 
Validade mínima de 08 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem primária: polietileno atóxico transparente, contendo 
500g do produto, apresentando lote, data de validade, informação 
nutncional e composição. 	Embalagem secundária: caixa de 
papelão reforçada ou saco plástico tipo fardo 

PACOTE 1.125 3,65 4.106,25 

1.15 
MILHO 	PARA MUNGUNZÁ 	AMARELO: 	Especificação: 
Especificação/classificação: canjica de milho amarelo, tipo 1, 
contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas 

PACOTE 3.750 3,42 12.825,00 

DE 

o 
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sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos  
animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade. 
Validade mínima de 08 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem primária: polietileno atóxico transparente, contendo 
500g 	do 	produto, 	apresentando 	lote, 	data 	de 	validade 	e 
informação nutricional. Embalagem secundária: caixa de papelão 
ou saco plástico tipo fardo. 

fs' FIS. 	 

- 
°' 	Rubrt 
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LICITAÇ 

1.16 

ÓLEO 	DE SOJA: 	Especificação: 	Especificação/classificação: 
produto extraído da soja, refinado e puro. Aspecto límpido e 
isento de impurezas. Cor e odor característicos. Validade mínima 
de 06 meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: 
garrafa plástica tipo PET atóxica transparente, contendo 900m1 
do 	produto, 	com 	data 	de 	validade 	impressa. 	Rotulo 	com 
informações de identificação do produto e do fabricante, de 
acordo com 	a 	resolução 482/99 da ANVISA. 	Embalagem 
secundária: caixa de papelão resistente com 20 unidades e 
impressão da marca, lote e data de validade 

GARRAFA 14.750 10,37 152.957,50 

117 

SAL 	REFINADO 	IODADO: 	Especificação: 
Especificação/classificação: cloreto de sódio cristalizado, extraído 
de fontes naturais, adicionado obrigatoriamente de iodo (na forma 
de iodato de potássio). Deve apresentar-se sob a forma de 
cristais brancos, com granulação uniforme, devendo ser inodoro, 
estar isento de sujidade, microrganismos patogênicos e outras 
impurezas. Seu teor de iodo deve estar de 15 a 45mglkg de sal, 
de acordo com a legislação vigente RDC n° 23. de 24104/13  - 
ANVISA. Validade mínima de 08 meses a partir da data de 
entrega. 	Embalagem 	primária: 	saco 	plástico 	de 	polietileno 
atóxico, não reciclado, transparente, contendo 1kg do produto. 
Deverá vir impressa a marca, o lote, a data de validade e a tabela 
nutricional. Embalagem secundária: saco plástico transparente de 
polietileno tipo fardo, com 30k9. 

QUILO 2490 
. 

1,31 3261 90 

118 

TEMPERO 	COMPLETO 	EM 	PÓ: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	SEM PIMENTA com alho, sal e 
cebola e cebolinha. Pode conter especiarias. Validade mínima de 
06 meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: pote 
plástico atóxica, com rotulagem da tabela nutricional, data de 
validade, lote e composição: contendo 3109r a 350gr do produto. 
Embalagem 	secundária: 	caixa 	de 	papelão 	contendo 
especificações do produto, lote e data de validade. 

UNI 14.750 336 4956000 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 1 R$ 1.417.347,00 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

R$ 

2.1 

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO: Especificação/classificação: 
100% 	só 	stevia. 	Ingredientes: 	água, 	Edulcorantes 	Naturais 
Glicosideos de Steviol, 	conservantes: 	benzoato de sódio e 
sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem asparlame, 
sem ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-k. Produto com 
registro do Serviço de Inspeção Federal (SIF). Validade mínima 
de 12 meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: 
frasco em material plástico atóxico, transparente com 80mI do 
produto, 	rotulagem 	demonstrativa 	de: 	composição, 	tabela 
nutricional, lote e data de validade. Embalagem secundária: caixa 
de papelão, fechada. 

UND 130 11,55 1.501,50 

2.2 

AVEIA • 	FARINHA: 	Especificação/classificação: 	farinha 	em 
flocos finos, de la qualidade, feita com cereais integrais, rica em 
fibras e proteínas. Sem sódio na sua composição. Aspecto, odor, 
sabor e cor característicos ao produto descrito. Livre de umidade, 
isento de fungos e de fragmentos estranhos. Validade mínima de 

PACOTE 225 4,90 1.102,50 

Trav. Jo Jorge, S/N 

Campo VeIh 
"_ 

7-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 

jI QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

   

06 meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: 
pacotes de 150gr a 200gr, contendo a marca, informações 
nutricionais, lote, data de fabricação e validade. Embalagem 
secundária: caixa de papelão contendo marca, lote e data de 
validade do produto. 

/Fls  «'7 

Rubri: 
COM ISSÃ( 

2.3 

AVEIA. FLOCOS: Especificação/classificação: em flocos, de 1  
qualidade, feita com cereais integrais, rica em fibras e proteínas. 
Sem sódio na sua composição. Aspecto, odor, sabor e cor 
característicos ao produto descrito. Livre de umidade, isento de 
fungos e de fragmentos estranhos. Validade mínima de 06 meses 
a partir da data de entrega. Embalagem primária; pacotes de 
150g a 200g, contendo informações nutricionais, ingredientes e 
data de validade. Embalagem secundária: caixa de papelão 
contendo marca, lote e data de validade do produto. 

PACOTE 130 6,03 

LICITAÇ 

783,90 

24 

BEBIDA 	EM 	P0 	A 	BASE 	DE 	SOJA: 	Especificação: 
Especificação/classificação: produto em pó, á base de soja, sem 
glúten, indicado para criança com idade acima de 01 ano e 
adultos que tenham intolerância á lactose e/ou alergia á proteína 
do leite. Fonte de vitaminas e minerais, sabor original, totalmente 
isento 	de 	leite 	animal 	ou 	seus 	derivados. 	Não 	pode 	ser 
processado nem ter qualquer tipo de contato durante sua 
produção, com leite ou derivados e/ou com equipamentos que 
operam leite e derivados. Embalagem primária: de plástico ou de 
alumínio, contendo 300gr a 350gr do produto. Deverá apresentar 
em sua rotulagem, marca, composição, tabela com informação 
nuthcional, lote e data de validade. Embalagem secundária: caixa 
de papelão resistente, com data de validade, lote e marca 
impressos. 

UND 225 21,87 492075 

2.5 

BEBIDA 	LÁCTEA 	SABOR 	CHOCOLATE: 
Especificação/classificação: esterilizada UHT, bebida liquida, a 
base de leite integral reconstituído, açúcar, soro de leite em pó, 
cacau em pó, gordura vegetal hidrogenada. Extrato de malte, sal, 
vitaminas, pronta para o consumo humano, produto preparado 
com cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, 
podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas. O 
açúcar empregado no seu 	preparo deve ser normalmente 
sacarose, podendo ser substituído parcialmente por glicose pura 
ou lactose. Os chocolates NÃO podem ser adicionados de 
amidos e féculas. Validade mínima de 08 meses a partir da data 
de entrega. Embalagem primária: caixa de papelão laminada 
(tetra brick) de 1 litro, sem amassamento, sem inchaço, sem 
fissura, apresentando data de validade, informação nutricional e 
composição. Deverá ter impresso advertência sobre a presença 
de leite e de glúten. Embalagem secundária: caixa de papelão 
contendo 12 caixas de 01 litro. 

LITRO 2.800 5,73 16.044,00 

2.6 

FARINHA LÁCTEA: Especificação: Especificação/classificação: 
enriquecida 	com 	vitaminas 	e 	sais 	minerais, 	de 	preparo 
instantâneo, á base de farinha de trigo, leite integral em pó sem 
açúcar. Aspecto, odor, sabor e cor característicos ao produto 
descrito. Livre de umidade, isenta de fungos e de fragmentos 
estranhos. Validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem primária: embalagem plástica ou laminada 
não transparente, contendo marca, informações nutricionais, data 
de validade e composição do produto, com 200g a 250g. 
Embalagem secundária: fardo de papel resistente ou caixa de 
papelão, 	não 	reciclado, 	contendo 	identificação 	do 	produto, 
validade e lote 

UNIDADE 7.950 5,41 43.009,50 

2.7 

LEITE 	DE 	VACA 	SEM 	LACTOSE: 	Especificação: 
Especificação/classificação: leite em pó integral zero lactose (ou 
com lactase), com vitaminas e minerais, desidratado e de boa 
qualidade. 	Em 	perfeito estado 	para consumo humano. 	De 
aspecto, odor, sabor e cor característicos ao produto descrito. 
Livre de umidade, isento de fungos, larvas e de fragmentos 
estranhos. Produto com registro do Serviço de Inspeção Federal 

UND 915 17,75 16.241,25 
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(SIF). 	Validade mínima de 06 meses da data de entrega. 
Embalagem primária: em material laminado, de 300 a 350gr, 
apresentando 	data 	de 	validade, 	informação 	nutricional 	e 
composição, de acordo com a legislação vigente. Embalagem 
secundária: caixa de papelão ou caixa de papelão, com 12 
pacotes. 

fLU 

7' 
f 	Fis.   7   

'tce . 
COM5 SP 

N. CTAÇ 

28 

LEITE INTEGRAL 500G: Especificação: leite em pó integral 
desidratado de boa qualidade, com vitaminas e sais minerais. Em 
perfeito estado para consumo humano. Não empedrado. De 
aspecto, odor, sabor e cor característicos ao produto descrito. 
Livre de umidade, isento de fungos, larvas e de fragmentos 
estranhos. Produto com registro do Serviço de Inspeção: Federal 
(SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). Validade mínima de 06 
meses da data de entrega. Embalagem primária: embalada 
laminada, com 500g à 5509, apresentando data de validade, 
informação nutricional e composição, de acordo com a legislação 
vigente. Embalagem secundária: saco de papelão ou de plástico 
transparente, não reciclado. 

PACOTE 18.310 16,10 

- 

294 791 00 

2.9 

LEITE INTEGRAL 400g: Especificação: leite em pó integral 
desidratado de boa qualidade, com vitaminas e sais minerais. Em 
perfeito estado para consumo humano. Não empedrado. De 
aspecto, odor, sabor e cor característicos ao produto descrito. 
Livre de umidade, isento de fungos, larvas e de fragmentos 
estranhos. Produto com registro do Serviço de Inspeção: Federal 
(SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). Validade mínima de 06 
meses da data de entrega. Embalagem primária: embalada 
laminada, com 400g, apresentando data de validade, informação 
nutricional e composição, de acordo com a legislação vigente. 
Embalagem 	secundária: 	saco 	de 	papelão 	ou 	de 	plástico 
transparente, não reciclado. 

PACOTE 27.300 10,05 274.365,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 2 R$ 652.759,40 

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

R$ 

3.1 

BISCOITO 	DOCE 	TIPO 	MARIA: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	fabricado 	com 	farinha 	de 	trigo 
enriquecida com ferro e ácido fálico. Produto com vitaminas e 
minerais. Integro. Aspecto, odor, sabor e cor característicos ao 
produto descrito. Livre de umidade, isento de fungos e de 
fragmentos estranhos. 	Embalagem 	primária: 	duplo saco de 
polietileno 	atóxico 	contendo 	350 	a 	400gr 	do 	produto 
apresentando 	data 	de 	fabricação 	e 	validade, 	informação 
nutricional, composição e outras informações, de acordo com a 
LEI 	N° 	10.674, 	DE 	16 	DE 	MAIO 	DE 2003. 	Embalagem 
secundária caixa de papelão contendo informações sobre O 
produto. Validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 

PACOTE 17.400 5,77 100.398,00 

3.2 

BISCOITO DOCE SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 
Especificação/classificação: 	Biscoito tipo cookies, 	contendo 
farinha de arroz integral, açúcar mascavo, óleos vegetais (palma 
e 	milho) 	integral, 	fécula 	de 	mandioca, 	extrato 	de 	soja, 
maltodextrina, 	agentes de crescimento (fosfato monocálcico, 
bicarbonato 	de 	sódio, 	bicarbonato de amónio), 	estabilizante 
natural lecitina de soja e aromas. Produto com vitaminas e 
minerais. Integro. Aspecto, odor, sabor e cor 	característicos ao 
produto 	descrito. 	Livre de umidade, isento de fungos e de 
fragmentos estranhos. Validade mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega. Embalagem primária: duplo saco de polietileno 
atóxico contendo 400g 	do 	produto 	apresentando 	data 	de 

PACOTE 1.980 15,76 31.204,80 

Trav. Josdk Jorge, S/N 

Campo Velho, 	-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	,' 

UIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

validade, 	informação 	nutricional, 	composição 	e 	outras 
informações, de acordo com a LEI N° 10.674, DE 16 DE MAIO 
DE 2003. Embalagem secundária: caixa de papelão contendo 
informações sobre o produto. 

ui 
r, 

3.3 

BISCOITO 	ROSQUINHA: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	biscoito 	ou 	bolacha 	doce, 	tipo 
rosquinha, aromatizado sabor de leite ou chocolate. Ingredientes 
básicos: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, 
açúcar 	investido, 	amido 	de 	milho, 	fermentos 	químicos, 	sal, 
bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônia, lecitina de soja, 
devendo apresentar por porção 30g: fibra alimentar acima de 0.5 
gramas, sódio abaixo de 150mg, isenta de gordura trans. Produto 
com vitaminas e minerais, integro. Aspecto, odor, sabor e cor 
característicos ao produto descrito. Livre de umidade, isento de 
fungos e de fragmentos estranhos. Validade mínima de 06 meses 
a partir da data de entrega. Embalagem primária: saco de 
polietileno 	atóxico 	contendo 	350 	a 	400g 	do 	produto, 
apresentando 	data 	de 	validade, 	informação 	nutricional, 
composição e outras informações, de acordo com a LEI N 
10.674, DE 16 DE MAIO DE 2003. Embalagem secundária: caixa 
de papelão contendo data de validade, lote e marca do produto. 

PACOTE 24.060 5,39 

COMISSP 
LICITA; 

129.683,40 

3.4 

BISCOITO 	SALGADO 	- TIPO 	INTEGRAL: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	de 	primeira 	qualidade, 	devendo 
apresentar por porção 30g: fibra alimentar igual ou acima de 1,1 
gramas, sódio abaixo de 250mg, isento de gordura trans. Produto 
com vitaminas e minerais, integro. Aspecto, odor, sabor e cor 
característicos ao produto descrito. Livre de umidade, isento de 
fungos e de fragmentos estranhos. Validade mínima de 08 meses 
a partir da data de entrega. Embalagem primária: duplo saco de 
polietileno 	atóxico 	contendo 	350 	a 	400g 	do 	produto, 
apresentando 	data 	de 	validade, 	informação 	nutricional, 
composição e outras informações. Embalagem secundária: caixa 
de papelão contendo data de validade, lote e marca do produto. 

PACOTE 1.380 545 7 521 00 

3.5 

BOLINHO 	FOFO 	- 	INDUSTRIALIZADO: 
Especificação/classificação: 	Bolinho, 	pronto para o consumo, 
sabor natural de baunilha ou chocolate. Deverão ser fabricados 
com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria 
terrosa, 	parasitas, 	larvas, 	mofo 	e 	em 	perfeito 	estado 	de 
conservação. A farinha de trigo usada na fabricação deve ser 
adicionada de ferro e ácido fólico. Não devem estar amassados, 
nem conter gordura trans. Validade mínima de 14 dias a partir da 
data 	de 	entrega. 	Embalagem 	primária: 	acondicionado 	em 
embalagem 	plástica 	transparente, 	atóxica, 	não 	reciclada. 
Embalagem com 10 unidades. As embalagens devem conter 
externamente 	os 	dados 	de 	identificação 	do 	fabricante, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 
validade e marca do produto. 

PACOTE 2.000 537 1074000 

36 

MACARRÃO 	INTEGRAL: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	macarrão 	espaguete 	integral. 
Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e 
ácido fólico e corante natural de urucum e cúrcuma. Aspecto, 
odor, sabor e cor característicos ao produto descrito. Livre de 
umidade, isento de fungos ede fragmentos estranhos. Validade 
mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Embalagem 
primária: saco plástico transparente de polietileno atóxico, não 
reciclado, com informações nutricionais, pacote contendo 500g 
do 	produto, 	lote, 	data 	de 	validade, 	composição 	e 	outras 
informações. Embalagem secundária: saco plástico transparente, 
não reciclado, tipo fardo, com 10 pacotes de 500g. 

PACOTE 620 6,05 3.751,00 

3.7 

MACARRAO 	• 	TIPO 	ESPAGUETE: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	massa 	alimentícia 	obtida 	pelo 
empasto e amassamento da farinha de trigo comum e/ou 
sêmola/semolina de trigo, sem ovos, enriquecida de ferro e ácido 
fólico. Aspecto, odor, sabor e cor característicos ao produto 

PACOTE 62.000 3,89 241.180,00 

a 
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descrito. Livre de umidade, isento de fungos e de fragmentos 
estranhos. Validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 	Embalagem primária: saco plástico transparente de 
polietileno atóxico, não reciclado, pacotes contendo 500g do 
produto, 	com 	informações 	nutricionais, 	data 	de 	validade, 
composição 	e 	lote. 	Embalagem 	secundária: 	saco 	plástico 
transparente, atóxico. não reciclado, tipo fardo, com 10 pacotes 
de 500g 

( 	iLJ 
LU 

° 	Rubric 
COMISSÃO 
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38 

MACARRÃO 	TIPO PARAFUSO Especificação/classificação: 
massa 	alimentícia 	tipo 	parafuso, 	obtida 	pelo 	empasto 	e 
amassamento da farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina 
de trigo enriquecida de ferro e ácido fálico, com ovos na 
composição. 	Aspecto, 	odor, 	sabor e cor característicos 	ao 
produto descrito. 	Livre de umidade, isento de fungos e de 
fragmentos estranhos. Validade mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega. Embalagem: Embalagem primária: saco plástico 
transparente de polietileno atóxico com informações nutricionais, 
pacote contendo 500g do produto, data de validade, composição 
e outras informações. 	Embalagem secundária: saco plástico 
transparente, tipo fardo, com 10 pacotes. 

PACOTE 3.900 4.56 1778400 

3.9 

MACARRÃO 	ISENTO 	DE 	GLÚTEN: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	massa alimentícia de arroz, 	sem 
glúten e sem ovos na composição. Produto 100% natural. Isento 
de conservantes. Ingredientes: farinha de milho, urucum e água. 
Aspecto, odor. Sabor e cor característicos ao produto descrito. 
Livre de umidade, isento de fungos e de fragmentos estranhos. 
Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem primária: saco plástico transparente de polietileno 
atóxico. não reciclado, pacote contendo 500g do produto, com 
informações nutricionais, data de validade, lote e composição. 
Embalagem secundária: saco plástico transparente, tipo fardo, 
com 10 pacotes de 500g. 

PACOTE 600 9,12 547200 

3.10 

PÃO 	INTEGRAL: 	Especificação: 	Especificação/classificação: 
deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade 
(farinha de trigo integral, enriquecida com ferro e ácido fólico, 
farelo de trigo, açúcar, margarina, água, sal e fermento químico); 
isento de matéria terrosa, parasitos, larvas e mofo. Deverá estar 
em perfeito estado de conservação, possuir consistência e odor 
característicos. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. 
Poderá ser enriquecido com vitaminas e sais minerais desde que 
traga a designação de sua origem. Embalagem primária: de 
plástico resistente, não reciclado, atóxica, transparente, contendo 
especificações do produto, tabela nutncional, lote e validade. 
Fabricação máxima de 03 (três) dias e validade de 05 (cinco) 
dias, 	dentro 	dos 	quais 	não 	deverá 	haver 	alteração 	das 
características originais. Embalagem contendo 10 a 20 unidades 
360 a 400gr. No rótulo deve ainda apresentar informações em 
destaque sobre a presença de glúten, leite e seus derivados. 

PACOTE 1.575 6,30 9.922,50 

311 

PÃO-TIPO BOLA: Especificação: Especificação/classificação: o 
produto deve ser fabricado com matérias primas de primeira 
qualidade (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. 
açúcar, gordura vegetal, água, sal e fermento biológico), isentos 
de matéria terrosa, parasitos, larvas, mofo e em perfeito estado 
de conservação. Cheiro e odor característico. Será rejeitado o 
pão queimado ou mal cozido. E permitida a fabricação de pão 
com farinha de trigo enriquecida com vitaminas e sais minerais 
desde que tragam a designação de sua origem. Embalagem 
primária: embalagem plástica resistente, não reciclada, atóxica, 
transparente, 	contendo 	especificações 	do 	produto, 	tabela 
nutricional, data de produção e de validade. Fabricação máxima 
de 02 (dois) dias e validade de 05 (cinco) dias, dentro dos quais 
não deverá haver alteração das características originais, como 
murchar e 	presença de fungos. 	Embalagem contendo 	10 
unidades de 510 a 550gr cada. A rotulagem deve apresentar 

PACOTE 20.400 5,68 115.872,00 
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informações em destaque sobre a presença de glúten, leite e 
seus derivados. 

/I'FIS 

3.12 

PÃO 	TIPO 	CACHORRO 	QUENTE: 	Especificação: 
Especificação/classificação: o produto deve ser fabricado com 
matérias 	primas 	de 	primeira 	qualidade 	(farinha 	de 	trigo 
enriquecida com ferro e ácido fálico, açúcar, gordura vegetal, 
água, 	sal e fermento biológico), isentos de matéria terrosa, 
parasitos, larvas, mofo e em perfeito estado de conservação. 
Deve possuir odor característico. Será rejeitado o pão queimado 
ou mal assado. Poderá ser enriquecido com vitaminas e sais 
minerais Embalagem: plástico resistente, não reciclado, atóxico, 
transparente, 	contendo 	especificações 	do 	produto, 	tabela 
nutricional e data de validade. Fabricação máxima de 02 (dois) 
dias e validade de 10 (dez) dias, dentro dos quais não deverá 
haver 	alteração 	das 	características 	originais. 	Embalagem 
contendo 10 unidades de 510 a 550g cada. A rotulagem deve 
apresentar informações em destaque sobre a presença de glúten, 
leite e derivados. 

PACOTE 20.400 673 

. 
Ruur 

COMISS 
LICITAI 

13729200 

3.13 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK: Especificação: 
Especificação/classificação: 	fabricado 	com 	farinha 	de 	trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto com vitaminas e 
minerais, íntegro. Aspecto, odor, sabor e cor característicos ao 
produto descrito. 	Livre de umidade, isento de fungos e de 
fragmentos estranhos. Validade mínima de 08 meses a partir da 
data de entrega. Embalagem primária: duplo saco de polietileno 
atóxico contendo 350 a 400g do produto apresentando data de 
validade, 	informação 	nutricional, 	composição 	e 	outras 
informações, de acordo com a LEI N° 10.674, DE 16 DE MAIO 
DE 2003. Embalagem secundária: caixa de papelão contendo 
data de validade, lote e marca do produto. 

PACOTE 25.000 5 14600000 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 3 R$ 956.820,70 

LOTE 04 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 

VALOR 
uro 
ESTIMADO  

R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

R$ 

4.1 

CARNE 	BOVINA 	MOiDA 	DE 	MÚSCULO: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	magra, 	moída, 	produto 	com 
coloração 	vermelho-escura 	característica, 	pode 	conter 	no 
máximo 10% de gordura, 3% de água e no máximo 3% de 
aponeuroses. Deve ser isenta de cartilagens e de ossos, de la 
qualidade, 	sabor 	característico 	do 	produto, 	sem 	manchas 
esverdeadas, com ausência de sujidades, parasitas e larvas, não 
pegajosa. Sem mistura de outras espécies. Em perfeito estado de 
conservação, sem odor impróprio ou quaisquer características 
que inviabilizem O consumo humano imediato. Deve ser entregue 
congelada. 	Produto 	com 	Selo de 	Inspeção 	Municipal 	SIM. 
Embalagem: plástico transparente, não reciclado, resistente, em 
pacotes de 1000 a 2000 gr, com exposição da tabela nutricional, 
composição, além de outras informações obrigatórias constantes 
na Resolução Instrução Normativa MAPA N° 16 de 23/06/2015. 
Validade mínima de 06 meses da data de entrega 

QUILO 38.750 25,62 992.77500 

4.2 

CARNE BOVINA MÚSCULO EM CUBOS (PATINHO OU 
COXÃO 	MOLE): 	Especificação: 	Especificação/classificação: 
magra, cortada em cubos, produto com coloração vermelho-
escura característica, sem osso, pode conter no máximo 10% de 
gordura. 3% de água e no máximo 3% de aponeuroses, deve ser 
isenta de cartilagens, de ta qualidade, congelada, sabor e cor 
característica do produto, 	sem manchas esverdeadas, com 
ausência de sujidades, parasitas e larvas, não pegajosa. Sem 
mistura de outras espécies. Em perfeito estado de conservação, 

QUILO 27.900 38,68 1.079.172,00 
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sem odor impróprio ou quaisquer características que inviabilizem •-•;,: 
O consumo humano. Produto com registro do Selo de Inspeção: 
Federal (SIF), Estadual SIE ou Municipal SIM. 	Embalagem à 
vácuo de filme PET + PE transparente, não reciclada, em 
pacotes de 1000 a 2000gr, com exposição da tabela nutricional, 
composição, além de outras informações daquelas obrigatórias 
constantes na Resolução Instrução Normativa MAPA N° 16 de 
23/06/2015. Validade mínima de 06 meses da data de entrega. 

DE 
t' 

Fls.' - 
Ru rica 

COMISSA9 D 
LICITAÇÃO 

4.3 

CARNE DE PEIXE TILAPIA 	TIPO FILÉ: 	Especificação: 
Especificação/classificação: filé de peixe do tipo tilápia, com no 
máximo 10% de perdas referentes á limpeza e descongelamento, 
sem espinhas, sem escamas e sem osso. Em perfeito estado de 
conservação, sem odor impróprio ou quaisquer características 
que inviabilizem o consumo humano. Produto com registro do 
Serviço de Inspeção Federal (SIF). Validade mínima de 08 meses 
da data de entrega. Deverá estar congelado no momento da 
entrega. Embalagem primária: em pacotes de 800 a 1000gr, com 
exposição da tabela nutricional, lote, data de validade e marca.. 
Embalagem secundária: caixa de papelão não reciclado, lacrada, 
apresentando identificação do produto, número do lote e data de 
validade. 

QUILO 4.050 34,52 139.806,00 

4.4 

CARNE SUINA - TIPO PERNIL OU LOMBO: Especificação: 
Especificação/classificação: sem pele, cortado em cubos, tipo 
pernil ou lombo, pode conter no máximo 10% de gordura, 3% de 
água e no máximo 3% de aponeuroses, deve ser isenta de 
cartilagens, 	de 	V 	qualidade, 	congelada, 	sabor 	e 	cor 
característica do produto, 	sem 	manchas esverdeadas, 	com 
ausência de sujidades, parasitas e larvas, não pegajosa. Sem 
mistura. Em perfeito estado de conservação sem odor impróprio 
ou quaisquer características que inviabilizem o consumo humano. 
Produto com registro do Serviço de Inspeção: Federal (SIF), 
Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). Validade mínima de 06 meses 
da data de entrega. Embalagem primária: plástica transparente 
em pacotes de 1000 a 2000gr à vácuo, com exposição da tabela 
nutricional, 	data 	de 	validade, 	lote 	e 	marca. 	Embalagem 
secundária: caixa de papelão não reciclado, com 10kg ou 12kg 
do 	produto, 	lacrada, 	apresentando 	identificação do produto, 
número do lote e data de validade 

QUILO 6.750 31,63 213.502,50 

4.5 

COXA 	E 	SOBRECOXA: 	Especificação: 
Especificação/classificação: cortes de frango, com pele e osso, 
em pacotes com peso aproximado de 1 kg, congelados, com 
adição máxima de 6% de água, aspecto, odor e cor próprios; não 
amolecido, 	não pegajoso, 	sem 	manchas esverdeadas e/ou 
arroxeadas. 	Produto com 	registro do Serviço de 	Inspeção: 
Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). Embalagem 
primária: 	confeccionada 	em 	plástico 	atóxico 	não 	reciclado, 
transparente, 	fechada 	a 	vácuo, 	contendo 	identificação 	do 
produto, data de validade, tabela nutricional e outras informações 
obrigatórias constantes na RESOLUÇÃO - RDC N 	13, DE 2 DE 
JANEIRO DE 2001. Validade mínima de 06 meses da data de 
entrega. Embalagem secundária: caixa de papelão não reciclado, 
com 10kg do produto, lacrada, apresentando identificação do 
produto, número do lote e data de validade. 

QUILO 15.900 13,51 214.809,00 

4.6 

FILÉ 	DE 	FRANGO: 	Especificação/classificação: 	sem 	pele, 
congelado em pacotes com peso médio de 1kg, com adição 
máxima de 6% de água, aspecto e cor próprios; não amolecido, 
não pegajoso, sem manchas esverdeadas e/ou arroxeadas com 
cheiro 	característico. 	Produto 	com 	registro 	do 	Serviço 	de 
Inspeção: 	Federal (SIF), 	Estadual 	(SIE) 	ou 	Municipal 	(SIM). 
Validade mínima de 06 meses da data de entrega. Embalagem 
primária: de plástico atóxico, transparente, com procedência, 
identificação 	do 	produto, 	data 	de 	validade, 	especificação 
nutricional 	e 	composição, 	além 	de 	outras 	informações 
obrigatórias constantes na RESOLUÇÃO - RDC N° 13, DE 2 DE 

QUILO 32.300 22,33 721.259,00 
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JANEIRO DE 2001. Fechada a vácuo. Embalagem secundária: 
caixa de papelão com 10kg ou 12kg. lacrada, apresentando  
identificação do produto, número do lote e data de validade. 

pN, DE 

FIs. 

4.7 

LINGUIÇA 	DE 	FRANGO: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	produto 	cárneo 	industrializado, 
obtido da carne de galinha ou de frango, adicionada de temperos/ 
condimentos, embutida em envoltório natural, sem glutamato 
monossódico, nem sais sódicos. NÃO PICANTE. Deverá ser 
mantido 	em 	refrigeração, 	com 	temperatura 	adequada, 	da 
fabricação até o momento da entrega. Produto com registro do 
Serviço de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal 
(SIM). Validade mínima de 06 meses da data de entrega. 
Embalagem 	primária: 	plástica 	transparente, 	material 	não 
reciclado, 	em 	pacotes 	de 	1kg, 	com 	exposição 	da 	tabela 
nutricional, composição, data de validade, lote e marca. Fechada 
a vácuo. Embalagem secundária: caixa de papelão com 10kg ou 
12kg, lacrada, apresentando identificação do produto, número do 
lote e data de validade. 

QUILO 29.000 19,65 

R brica 
COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO. 
,11  

569.850,00 

4.8 

LINGUIÇA MISTA: 	Especificação: 	Especificação/classificação: 
produto cárneo industrializado, obtido da emulsão de carne 
bovina e suma, adicionado de temperos/condimentos, embutida 
em envoltório natural, sem glutamato monossódico, nem sais 
sódicos. NÃO PICANTE. Refrigerada em temperatura adequada, 
da produção até o momento da entrega. Produto com registro do 
Serviço de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal 
(SIM). Validade mínima de 06 meses da data de entrega. 
Embalagem primária: plástica transparente, atóxica, produzida 
com material não reciclado: fechada a vácuo, em pacotes de 1 A 
5kg, com exposição da marca, tabela nutricional, lote, validade e 
marca. Embalagem secundária: caixa de papelão com 10kg ou 
12kg, lacrada, apresentando identificação do produto, número do 
lote e data de validade. 

QUILO 12.750 20,23 257.932,50 

4.9 

OVO DE GALINHA: Especificação: Especificação/classificação: 
novo, casca limpa, de cor marrom, sem sujidades, íntegra, 
homogênea e firme: lisa, pouco porosa, sem rachaduras ou 
quebraduras. Tamanho médio, com peso aproximado de 40 a 
60g. Produto com registro do Serviço de Inspeção Federal (SIF), 
Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). Embalagem primária: em 
lâminas 	de 	papelão 	forte 	e 	secas. 
As laminas deverão ser recobertas por plástico transparente 
envolvendo todo o produto. Cada lamina deverá conter 30 
unidades. O rótulo deve ter o lote, a tabela nutricional, data da 
fabricação e validade, marca do produto, identificação e local da 
empresa. 	A 	rotulagem 	dos 	ovos 	deve 	constar 	ainda 	as 
informações obrigatórias sobre o consumo do alimento cru ou 
mal cozinho, quais danos pode causar á saúde e como manter os 
ovos por um período maior de vida. Validade mínima de 03 
meses a partir da data de entrega. 

BANDEJA 4.170 23,67 98.703,90 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 4 R$ 4.287.809,90 

LOTE 05 

VALOR VALOR TOTAL 
ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 'T D

ÁRIO  ESTIMADO 
% ESTIR$ R$ 

BATATA INGLESA: Especificação: Especificação/classificação: 
de primeira qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme, 
deverá apresentar coloração uniforme, típica da variedade. Não 

5.1 deverá sofrer danos que alterem sua consistência e aparência. QUILO 14.800 706 104.488,00 
Não são permitidas rachaduras, cortes e perfurações, estarem 
livres da maior parte possível de terra aderente; deverão estar 
isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; 
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estarem 	livres 	de 	resíduos 	de 	fertilizantes. 	Embalagem: 

 

transportadas em saco plástico vazado ou de estopa. Contendo s. 
quilos 

n
20 

Xb, 

52 

CEBOLA BRANCA: Especificação: Especificação/classificação:
produto de primeira qualidade, bem desenvolvida, de tamanho  

médio a grande, compacta e firme, deverá apresentar coloração 
uniforme, típica da variedade. Grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação. 
Não 	são 	permitidas 	rachaduras, 	cortes 	nem 	perfurações. 
Apresentadas 	ao 	consumo 	em 	perfeito 	estado 	de 
desenvolvimento do tamanho, estarem livres de terra, sujidades, 
parasitos e larvas: estarem isentas de umidade externa anormal 
e de resíduos de fertilizantes Embalagem: transportadas em saco 
de plástico ou de estopa vazado, contendo 20 quilos do produto, 
com identificação e outras informações 

QUILO 14.800 602 

COMISSAC 
LICITAÇÃ 

8909600 

5.3 

CENOURA: 	Especificação: 	Especificação/classificação: 	de 
primeira qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme, deverá 
apresentar coloração uniforme, típica da variedade. Não são 
permitidos danos que alterem sua consistência e aparência. Não 
serão aceitos produtos com rachaduras, cortes e perfurações, 
deverão estar em perfeito estado de desenvolvimento, tamanho, 
aroma e cor próprios da espécie e variedade: estarem livres de 
terra, de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; 
estarem livres de resíduos de fertilizantes; corresponderem ás 
indicações 	de 	qualidade constantes 	do 	rótulo. 	Embalagem: 
transportadas 	em saco de plástico ou de estopa vazado, 
contendo 20 quilos do produto 

QUILO 14.800 6,07 89.836,00 

5.4 

LARANJA: Especificação/classificação: fruta de casca lisa e fina, 
tamanho médio a grande, fresca, aroma, cor e sabor próprios da 
espécie e variedades, apresentar grau de maturação tal que lhes 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Ser 
colhido cuidadosamente e não estar golpeada ou danificada por 
quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua 
aparência e qualidade; não conter substâncias terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderentes á superfície da casca, estar isenta 
de umidade externa anormal, aroma e sabor estranho, estar 
livres de resíduos de fertilizantes. Embalagem: transportadas em 
saco de plástico vazado ou de estopa contendo 20 quilos do 
produto. 

QUILO 1.660 4,66 7.735,60 

5.5 

POLPA ACEROLA: Especificação: Especificação/classificação: 
O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas, ausência 
de sujidades, isentas de parasitos, larvas e de detritos animais ou 
vegetais. 	Não 	deve 	conter 	fragmentos 	das 	partes 	não 
comestíveis 	da 	fruta, 	nem 	substâncias 	estranhas 	á 	sua 
composição normal. Aspecto: pasta mole. Cor, sabor e cheiro 
próprios da fruta. Em sua fabricação deverá ser envasada após 
receber tratamento térmico adequado. Como é um produto que 
vai ser consumido cru deverá seguir as seguintes normas: 
Bactérias do grupo coliforme: máximo, 102/g. Bactérias do grupo 
coliforme de origem fecal, ausência em lg. Salmonelas: ausência 
em 25g. Bolores e leveduras: máximo, 	10319. Deverão ser 
efetuadas determinações de outros microrganismos e/ou de 
substâncias tóxicas de origem microbiana, sempre que se tomar 
necessária a obtenção de dados adicionais sobre o estado 
higiênico-sanitário dessas 	classes 	de 	alimentos, 	ou 	quando 
ocorrerem 	tóxi-infecções 	alimentares. 	O 	produto 	deve 	ser 
entregue congelado e ser registrado com o Selo de Inspeção 
Federal/MAPA. Validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 	Embalagem 	primária: 	plástico 	transparente, 	não 
reciclado, contendo 1.050 a 1.100gr do produto do produto, 
rotulagem contendo informações nutricionais e do fabricante, 
composição do produto, lote, data de fabricação e de validade. 
No rótulo deverá constara denominação "Polpa, seguida do 

PACOTE 10.000 9,64 96.400,00 

DE 
o 
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nome 	da 	fruta. 	Embalagem 	secundária: 	sacos 	plásticos 
transparentes, reforçados, não reciclados, com capacidade de 
10kg. 

5.6 

POLPA CAJU: 	Especificação: 	Especificação/classificação: 	O 
produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas, ausência de 
sujidades, isentas de parasitos, larvas e de detritos animais ou 
vegetais. 	Não 	deve 	conter 	fragmentos 	das 	partes 	não 
comestíveis 	da 	fruta, 	nem 	substâncias 	estranhas 	à 	sua 
composição normal. Aspecto: pasta mole. Cor, sabor e cheiro 
próprios da fruta. Em sua fabricação deverá ser envasada após 
receber tratamento térmico adequado. Como é um produto que 
vai ser consumido cru deverá seguir as seguintes normas: 
Bactérias do grupo coliforme: máximo, 1021g. Bactérias do grupo 
coliforme de origem fecal, ausência em lg. Salmonelas: ausência 
em 259. Bolores e leveduras: máximo, 10319. Deverão ser 
efetuadas determinações de outros microorganismos e/ou de 
substâncias tóxicas de origem microbiana, sempre que se tomar 
necessária a obtenção de dados adicionais sobre o estado 
higiênico-sanitário 	dessas 	classes 	de 	alimentos, 	ou 	quando 
ocorrerem 	tóxi-infecções 	alimentares. 	Embalagem 	primária: 
plástico transparente, não reciclado, contendo 1050 a 11 00gr  do 
produto do produto, rotulagem contendo informações nutricionais 
e do fabricante, composição do produto, lote, data de fabricação 
e de validade. No rótulo deverá constar a denominação Polpa, 
seguida do nome da fruta. 	Embalagem 	secundária: 	sacos 
plásticos 	transparentes, 	reforçados, 	não 	reciclados, 	com 
capacidade de 10kg. 

PACOTE 2.700 8,57 

O E Q 

F15 	- 
(w 

ce 
R>c3  

\ COMISSÃO 
C%TPÇJ 

23.139,00 

5.7 

POLPA MANGA: Especificação: Especificação/classificação: o 
produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas, isentas de 
parasitos, larvas e de detritos animais ou vegetais. Não deve 
conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas á sua composição normal. Aspecto: cor, 
sabor e odor próprios da fruta. De acordo com a legislação, é 
aceitável: Bactérias do grupo coliforme: máximo. 102/g. Bactérias 
do grupo coliforme de origem fecal, ausência em lg. Salmonelas: 
ausência em 25g. Bolores e leveduras: máximo, 103/g. Deverão 
ser efetuadas determinações de outros microorganismos e/ou de 
substâncias tóxicas de origem microbiana, sempre que se tomar 
necessária a obtenção de dados adicionais sobre O estado 
higiênico-sanitário dessas 	classes de 	alimentos, 	ou 	quando 
ocorrerem 	tóxi-infecções 	alimentares. 	Embalagem 	primária: 
plástico transparente, não reciclado, contendo 1050 a 1 lOOgr do 
produto do produto, rotulagem contendo informações nutncionais 
e do fabricante, composição do produto, lote, data de fabricação 
e de validade. No rótulo deverá constar a denominação Polpas, 
seguida do nome da fruta. 	Embalagem secundária: 	sacos 
plásticos 	transparentes, 	reforçados, 	não 	reciclados, 	com 
capacidade de 10kg. 

PACOTE 2.700 8,82 23.814,00 

58 

POLPA 	• 	MARACUJÁ: 	Especificação: 
Especificação/classificação: O produto deve ser preparado com 
frutas sãs, limpas, ausência de sujidades, isentas de parasitos, 
larvas e de detritos animais ou vegetais. 	Não deve conter 
fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias 
estranhas â sua composição normal. Aspecto: pasta mole. Cor, 
sabor e cheiro próprios da fruta. Em sua fabricação deverá ser 
envasada após receber tratamento térmico adequado. Como é 
um produto que vai ser consumido cru devera seguir as seguintes 
normas: Bactérias do grupo coliforme: máximo. 1021g. Bactérias 
do grupo coliforme de origem fecal, ausência em lg. Salmonelas: 
ausência em 25g. Bolores e leveduras: máximo. 103/g. Deverão 
ser efetuadas determinações de outros microrganismos e/ou de 
substâncias tóxicas de origem microbiana, sempre que se tomar 
necessária a obtenção de dados adicionais sobre O estado 
higiênico-sanitário dessas 	classes 	de 	alimentos, 	ou 	quando 

PACOTE 2.700 19,88 53.676,00 
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ocorrerem 	tóxi-infecções 	alimentares. 	Embalagem 	primária: 
plástico transparente, não reciclado, contendo 1050 a 11 00g do 
produto do produto, rotulagem contendo informações nutricionais 
e do fabricante, composição do produto, lote, data de fabricação 
e de validade. No rótulo deverá constar a denominação 'Polpa", 
seguida do nome da fruta. 	Embalagem secundária: 	sacos 
plásticos 	transparentes, 	reforçados, 	não 	reciclados, 	com 
capacidade del0kg. 

/ 'DE Q 

f Is. 

tO.. 	gubrC3 CO 	

ISSO 

5.9 

POLPA 	TAMARINDO: 	 Especificação: 
Especificação/classificação: O produto deve ser preparado com 
frutas sãs, limpas. Ausência de sujidades, isentas de parasitos, 
larvas e de detritos animais ou vegetais. 	Não deve conter 
fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias 
estranhas â sua composição normal. Aspecto: pasta mole. Cor, 
sabor e cheiro prôpnos da fruta. Em sua fabricação deverá ser 
envasada após receber tratamento térmico adequado. Como é 
um produto que vai ser consumido cru deverá seguiras seguintes 
normas: Bactérias do grupo coliforme: máximo. 102/g. Bactérias 
do grupo coliforme de origem fecal, ausência em lg. Salmonelas: 
ausência em 25g. Bolores e leveduras: máximo. 103/g. Deverão 
ser efetuadas determinações de outros microorganismos e/ou de 
substâncias tóxicas de origem microbiana, sempre que se tomar 
necessária a obtenção de dados adicionais sobre o estado 
higiênico-sanitário dessas 	classes de alimentos, 	ou 	quando 
ocorrerem 	tõxi-infecções 	alimentares. 	Embalagem 	primária: 
plástico transparente, não reciclado, contendo 1.050 a 1 .lOOgr do 
produto, 	rotulagem 	contendo 	informações 	nutricionais 	e 	do 
fabricante, composição do produto, lote, data de fabricação e de 
validade. 	No rótulo deverá constar a denominação 	Polpa", 
seguida do 	nome da fruta. 	Embalagem secundária: 	sacos 
plásticos 	transparentes, 	reforçados, 	não 	reciclados, 	com 
capacidade de 10kg. 

PACOTE 2.700 11,66 31.482,00 

- 	 VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 5 R$ 519.666,60 

LOTE 06 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

R$ 

6.1 

FÓRMULA INFANTIL 	A BASE DE SOJA: Especificação: 
Especificação/classificação: produto 100% a base de soja (sem 
leite de vaca e seus derivados, inclusive a caseína), indicado 
para pessoas com idade acima de 12 meses, que tenham 
Intolerância á Lactose e Alergia a Proteína do Leite de Vaca - 
APLV. Deve conter os nutrientes necessários às necessidades 
humanas. Aspecto, odor, sabor e cor característicos ao produto 
descrito. Livre de umidade, isento de fungos e de fragmentos 
estranhos. Produto com registro do serviço de inspeção federal 
(SIF). Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem 	primária: 	de 	plástico 	não 	transparente, 	ou 	de 
laminada, não reciclada, firme e resistente, contendo 400g do 
produto, em perfeito estado, sem qualquer dano. Embalagem 
secundária: caixa de papelão, trazendo impresso o lote, a data de 
validade e a marca. 

UNIDADE 415 72,82 30.220,30 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 6 R$ 30.220,30 

LOTE 07 

VALOR VALOR TOTAL 
ITEM DESCRIÇÃO UND QTD UNITÁRIO ESTIMADO 

ESTIMADO R$ 

Trav. Jos u Jorge, S/N 

Campo VeIh 	-010 - Quixadá-CE 



- 	 PREFEITURA DE 	
Ar 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

R$ íFIs. 

71 

LEITE DE COCO: Especificação: Especificação/classificação: leite 
de coco integral, extraído da fruta natural, madura, envasado e que 
recebeu 	tratamento térmico adequado. 	Deve estar isento de 
substâncias estranhas á sua composição, ausência de sujidades, 
parasitos e larvas; deverá ser de cor branca leitosa, ter cheiro 
próprio e não estar rançoso. Validade mínima de 06 meses a partir 
da data de entrega. Embalagem primária: de plástico atóxico ou de 
vidro 	transparente, 	contendo 	500m1 	do 	produto, 	com 
especificações, tabela nutricional, lote e data de validade no rótulo. 
Embalagem secundária: caixa de papelão resistente 

UNI 300 1189 

LU 

, 	(ubr 
cOMI5s 

LICITA 
356700 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 7 R$ 3.567,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 7.868.190,90 (sete milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, cento 
e noventa reais e noventa centavos) 

13. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS 
13.1. E condição básica e imprescindível para a contratação que a licitante adjudicatária (arrematante) 
apresente amostras de todos os produtos (itens) a serem ofertados, em conformidade com os termos do 
Art. 25, § 40 da RESOLUÇAO/CD/FNDE N° 38, DE 16 DE JULHO DE 2009; 
13.2- A licitante arrematante/habilitada, deverá entregar as amostras de todos os produtos (itens) 
cotados, com exceção dos itens 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 do lote 5, no prazo de 03 (três) dias úteis tão logo 
declarada arrematante/habilitada, na Sede da Secretaria de Educação; Endereço: Rua José de Queiroz 
Pessoa - 1932 - Centro - Quixadá!CE, no horário das 08:00 até as 13:00 horas para as devidas 
análises, sob pena de desclassificação. 
13.3. Juntamente com as amostras deverão estar acompanhadas, além da ficha técnica, dos laudos 
microbiológicos e físico-químicos em via original, ou cópia reprográfica autenticada, ou documento 
emitido via eletrônica, da ficha técnica do produto com firma do responsável técnico reconhecida, laudo 
microbiológico e laudo físico-químico, com CERTIFICADO DE ACREDITAÇÃO, conforme requisitos 
estabelecidos na ABN NBR ISO/IEC 17025:2005. Para controle de qualidade, os laudos de todos os 
itens constantes no Termo de Referência poderão ser solicitados pelos Nutricionistas da Secretaria da 
Educação, em qualquer período da vigência do edital. As despesas decorrentes com emissão desses 
documentos serão de responsabilidade da empresa licitante. 
13.4. Cada produto deverá ser identificado através de etiqueta que poderá ser impressa a laser, jato de 
tinta ou através de meio mecânico com as seguintes informações: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA/CE COM O NUMERO DO PREGÃO ( 	) ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR SETOR DE NUTRIÇÃO - AMOSTRA (NOME DA EMPRESA) (NOME DO PRODUTO) 
13.5. A(s) empresa(s) arrematante(s) deve(m) entregar a ficha técnica, assinada por Nutricionista em via 
original e cópia xérox autenticada, assinada e reconhecida a firma do responsável técnico, juntamente 
com as amostras dos produtos; 
13.6. Mediante a entrega das amostras dos produtos, será fornecido à licitante um Protocolo de Entrega 
o qual será emitido pelo Setor de Nutrição da Secretaria Municipal de Educação; 
13.7. O Setor de Nutrição deverá analisar os referidos produtos postos à prova, e emitir em até 03 (três) 
dias úteis, contados a partir do ultimo dia de entrega das amostras, o Laudo Técnico das Análises das 
Amostras; 
13.8. As análises das amostras apresentadas serão processadas pelo Setor de Nutrição consoante aos 
padrões técnicos, científicos e sensoriais disponíveis e reconhecidos. Serão rejeitados os produtos que 
demonstrem índice inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) de aceitabilidade; 
13.9. A aprovação ou reprovação de determinado(s) produto(s) constará no Laudo Técnico emitido, 
expostos os motivos determinantes dos resultados das análises; ou em desacordo com a descrição do 
item constante do edital. 
13.10. O Setor de Nutrição poderá solicitar do interessado a substituição de algum(ns) item(ns) ou de 
todos apresentados, pelo não atendimento dos padrões exigidos. Uma vez notificada e recebida à 
solicitação, terá a licitante o prazo de 02 (dois) dias uteis para proceder aos ajustes indicados; 
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13.11. A não entrega das amostras dentro do prazo estabelecido no subitem 13.7 e 13.10 deste Edit 
implicará na desclassificação da licitante, restando à faculdade, conforme a conveniência da Prefeitu 
de convocar a(s) licitante(s) melhor(es) classificada(s), obedecida a ordem de classificação, p, 
apresentação de seus produtos. 

Leia-se no Anexo 1 - Termo de Referência do Edital: 

Fis. 

Rcibrica 
COMISSÃO DE 

LICITAÇAQ, 

3. ESPECIFICAÇÕES 
3.1. A aquisição ora solicitado, será realizado por empresa especializada, devendo o mesmo obedecer 
todas as normas necessárias à sua contratação, como também atender todos os critérios, conforme 
tabela abaixo: 

LOTE 01 

ITEM - DESCRIÇAO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
R$ 

1.1 

AÇÚCAR: Especificação: Especificação/classificação: granulado, 
de origem vegetal, constituído da sacarose da cana de açúcar. Em 
perfeito estado, de cor característica, isento de matéria terrosa, 
livre de parasitas, de fungos, livre de umidade e de fragmentos 
estranhos. Não deve ser empedrado. Embalagem primária: saco 
plástico de polietileno atóxico transparente, contendo 1 	kg do 
produto, apresentando data de validade, informação nutricional e 
composição. Embalagem secundária saco plástico transparente 
tipo fardo contendo 30 kg. Validade mínima de 12 meses a partir 
da data de entrega. 

QUILO 32.750 349 11429750 

1.2 

ALHO EM PASTA: Especificação: Especificação/classificação: 
produto 	deverá 	estar 	envasado, 	submetido 	a 	adequado 
processamento tecnológico, a fim de manter suas qualidades. Não 
poderá 	apresentar cascas, 	bolor, 	fungos, 	mofo ou 	qualquer 
substancia nociva á saúde. Ingredientes: alho descascado, picado 
ou triturado, acidulante e conservantes. Sem sal. sem pimenta, 
sem glúten e sem gordura trans. Validade mínima de 12 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem primaria: pote plástico com 
tampa, com lacre de proteção intacto, resistente, contendo 410 a 
450gr do produto. Embalagem secundaria: caixa de papelão 
reforçada, lacrada, contendo marca, lote e data de validade do 
produto 

UNI 4.245 7,72 32 771 40 

1.3 

ARROZ 	BRANCO: 	Especificação: 	Especificação/classificação: 
grão longo fino, tipo 1. Grãos inteiros, isento de matéria terrosa, 
livre de parasitas, de fungos, livre de umidade e de fragmentos 
estranhos que comprometam o consumo ou o armazenamento. 
Deve apresentar rendimento mínimo de 2.5. Validade mínima de 
08 meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: 
plástico transparente, atóxico, contendo 01kg do produto; nela 
deverão vir impressas a marca, informações nutricionais e do 
fabricante, lote e data de validade. Embalagem secundária: saco 
plástico transparente tipo fardo contendo 30kg do produto. 

QUILO 38.000 6,12 232.56000 

1.4 

ARROZ PARBOILIZADO: Especificação/classificação: grão longo, 
tipo 1. Grãos inteiros, isento de matéria terrosa, livre de parasitas, 
de 	fungos, 	de 	umidade 	e 	de 	fragmentos 	estranhos 	que 
comprometam o consumo ou o armazenamento. Deve apresentar 
rendimento mínimo de 2.1 por kg. Validade mínima de 12 meses a 
partir da data de entrega. 	Embalagem primária: transparente, 
atóxica, de 1kg, contendo informações nutricionais e do fabricante, 
composição e data de validade. Embalagem secundária: saco 
plástico transparente tipo fardo contendo 30kg. 

QUILO 38.000 5,42 205.960,00 

1.5 

COLORIFICO 	• 	SEM 	SAL: 	Especificação: 
Especificação/classificação: composto de urucum, farinha de arroz 
ou de milho, óleo vegetal SEM ADIÇÃO DE SAL. Produto com 
aspecto de pó fino, cor avermelhada, odor e sabor próprios, livre 

QUILO 1.620 890 1441800 
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de fungos, insetos e fragmentos estranhos. Validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: saco de 
polietileno atóxico transparente, não reciclado, contendo 100g do 
produto, 	apresentando 	marca, 	data 	de 	validade, 	informação 
nutricional 	e 	composição. 	Embalagem 	secundária: 	caixa 	de 
papelão ou saco plástico tipo fardo, não reciclado, contendo 10 
pacotes. 

7$' 
F 

cc 

1.6 

FARINHA 	DE 	MANDIOCA: 	Especificação: 
Especificação/classificação: grupo seca. 	Subgrupo fino, classe 
branca, quebradinha. Obtida das raízes de mandiocas sadias; 
devidamente isenta de sujidades, parasitas, larvas e material 
estranho; 	não 	podendo apresentar-se úmida, fermentada ou 
rançosa. Validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 	Embalagem primária: 	polietileno atóxico transparente, 
não 	reciclado, 	contendo 	1kg 	do 	produto, 	com 	identificação, 
ingredientes, tabela nutricional, peso. Lote e data de validade. 
Embalagem 	secundária: 	saco plástico transparente, 	contendo 
1okgou30kg. 

QUILO 945 5,06 

-- 

4.781,70 

1.7 

FARINHA 	DE 	MILHO 	TIPO 	FLOCÃO: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	massa 	pré-cozida, 	tipo 	f locão, 
enriquecida 	de ferro 	e 	ácido 	fólico. 	Livre 	de 	insetos, 	mofo, 
umidade, pedras e impurezas que comprometam O consumo e o 
armazenamento. Validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem primaria: acondicionada em embalagem de 
400 a 450gr, de plástico ou de papel não reciclado, com a marca, 
informações nutricionais, data de validade, lote e composição do 
produto. 	Embalagem 	secundária: 	de 	papel 	reforçado, 	não 
reciclado, com identificações do produto, lote e data de validade. 

PACOTE 52.400 4,14 216.93600 

1.8 

FARINHA DE TRIGO • COM 	FERMENTO: 	Especificação: 
Especificação/classificação: fabricada a partir de grãos de trigo 
sãos e limpos; com adição de fermento químico, ferro e ácido 
fólico; deverá estar isenta de matéria terrosa e em perfeito estado 
de conservação. Deverá seguir as normas da IR 8/2005 do 
MAPA). Não deverá estar úmida, fermentada, nem rançosa. 
Validade mínima de 04 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem 	primária: 	as 	embalagens 	utilizadas 	no 
acondicionamento da farinha de trigo poderão ser de materiais 
naturais, sintéticos ou qualquer outro material apropriado, desde 
que sejam novos, limpos, atóxicos, que protejam o produto de 
dano internos ou externo e que não transmitam odores e sabores 
estranhos ao produto (Instrução Normativa 8/2005-Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento) contendo 1 kg do produto, 
apresentando 	data 	de 	validade, 	informação 	nutricional 	e 
composição. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado 
ou saco plástico, não reciclado, tipo fardo, contendo 10 pacotes de 
01 kg. 

QUILO 1.905 5,16 9829 80 

1.9 

FARINHA 	DE 	TRIGO 	SEM 	FERMENTO 	- 	Especificação: 
Especificação/classificação: fabricada a partir de grãos de trigo sã 
e limpa; enriquecida com ferro e ácido fólico; deverá estar isenta 
de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Deverá 
seguir as normas da IR 8/2005 do MAPA). Não deverá estar 
úmida, fermentada, nem rançosa. Validade mínima de 04 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem primária: as embalagens 
utilizadas no acondicionamento da farinha de trigo poderão ser de 
materiais 	naturais, 	sintéticos 	ou 	qualquer 	outro 	material 
apropriado, 	desde 	que 	sejam 	novos, 	limpos, 	atóxicos, 	que 
protejam o produto de dano interno ou externo e que não 
transmitam odores e sabores estranhos ao produto (Instrução 
Normativa 	8/2005-Ministério 	da 	Agricultura. 	Pecuária 	e 
Abastecimento) contendo 1 kg do produto, apresentando data de 
validade, 	informação 	nutricional 	e 	composição. 	Embalagem 
secundária: caixa de papelão reforçado ou saco plástico, não 
reciclado, tipo fardo, contendo 10 pacotes de 01 kg. 

QUILO 1.905 5,07 9.658,35 

1.10 FÉCULA 	DE 	MANDIOCA: 	Especificação: QUILO 23.020 6,71 154.464,20 
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Especificação/classificação: massa para preparo da tapioca. Feita 
de fécula da mandioca a massa é hidratada, moída e embalada. É 
um produto de aspecto em pó fino com grânulos de coloração 
branca, isenta de matéria terrosa e parasitas; não podendo estar 
úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de glúten, sal, sódio e 
conservantes. Produto 100% natural. Validade mínima de 03 

f.' FIs 

cot 

meses a 	da data de 	Embalagem partir 	 entrega. 	 primária: 
acondicionada em embalagem de polietileno atóxico transparente, 
contendo 	11kg, 	com 	identificação 	tabela 	nutricional, 	peso. 
fornecedor, data de fabricação e data de validade. Embalagem 
secundária: saco plástico transparente, contendo 10 quilos. 

1.11 

FEIJÃO: Especificação/classificaçâo.de  corda tipo 1, constituído 
de grãos inteiros, novos, e sadios. 	Isento de matéria terrosa, 
pedras, 	fungos 	ou 	parasitas: 	livre 	de fragmentos estranhos, 
umidade, e misturas de outras variedades ou espécies. Livre de 
resíduos de defensivos agrícolas, devendo ser pnontanamente 
agroecológicos. Suas condições deverão está de acordo com a 
Instrução Normativa MAPA N° 16 de 23/06/2015. Embalagem 
primária: 	em 	saco 	plástico, 	não 	reciclado, 	atóxico, 	de 	1kg, 
apresentando rotulagem com data de validade, tabela nutricional e 
nome 	do 	produtor. 	Embalagem 	secundária: 	saco 	plástico 
resistente, de primeiro uso, não reciclado. 

QUILO 17.500 1044 182.700,00 

112 

MARGARINA: Especificação: Especificação/classificação: produto 
gorduroso em emulsão estável com leite ou seus constituintes ou 
derivados, 	e 	outros 	ingredientes, 	destinados 	á 	alimentação 
humana com cheiro, coloração e sabor característicos. Deverá 
apresentar no 	mínimo 	60% 	de 	lipídios 	totais. 	Ausência 	de 
sujidades, larvas, fungos e parasitas. Validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: deverá 
ser pote rígido, contendo 500g de peso liquido, trazendo impresso 
tabela nutricional, composição, marca, lote e data de validade. 
Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, lote e validade. O produto 
deverá ser rotulado de acordo com as legislações vigentes, 
especialmente, a Resolução RDC n 	359, de 23 de dezembro de 
2003 da ANVISA/MS 

UNI 2.190 635 13 906 50 

113 

MILHO 	PARA 	CANJICA 	BRANCO: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	canjica 	de 	milho 	branco, 	tipo 	1, 
contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas 
sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos 
animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade. 
Validade mínima de 08 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem primária: polietileno atóxico transparente, contendo 
500g do produto, apresentando lote, data de validade, informação 
nutricional 	e 	composição. 	Embalagem 	secundária: 	caixa 	de 
papelão reforçada ou saco plástico tipo fardo 

PACOTE 1.125 365 4.10625 

114 

MILHO 	PARA 	MUNGUNZÁ 	- 	AMARELO: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	canjica 	de 	milho 	amarelo, 	tipo 	1, 
contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas 
sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos 
animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade. 
Validade mínima de 08 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem primária: polietileno atóxico transparente, contendo 
500g 	do 	produto, 	apresentando 	lote. 	Data 	de 	validade 	e 
informação nutricional. Embalagem secundária: caixa de papelão 
ou saco plástico tipo fardo. 

PACOTE 3.750 3,42 12.825,00 

115 

ÓLEO 	DE 	SOJA: 	Especificação: 	Especificação/classificação: 
produto extraído da soja, refinado e puro. Aspecto límpido e isento 
de impurezas. Cor e odor característicos. Validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: garrafa 
plástica 	tipo 	PET 	atóxica 	transparente, 	contendo 900m1 	do 
produto, com data de validade impressa. Rótulo com informações 
de identificação do produto e do fabricante, de acordo com a 
resolução 482/99 da ANVISA. Embalagem secundária: caixa de 

GARRAF 
A 

14.750 10,37 152.957,50 
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papelão resistente com 20 unidades e impressão da marca, lote e 
data de validade 

116 

SAL 	REFINADO 	IODADO: 	Especificação: 
Especificação/classificação: cloreto de sódio cristalizado, extraído 
de fontes naturais, adicionado obrigatoriamente de iodo (na forma 
de iodato de potássio). Deve apresentar-se sob a forma de cristais 
brancos, com granulação uniforme, devendo ser inodoro, estar 
isento 	de 	sujidade, 	microrganismos 	patogênicos 	e 	outras 
impurezas. Seu teor de iodo deve estar de 15 a 45mg/kg de sal, 
de acordo com a legislação vigente RDC n° 23. de 24/04/13 - 
ANVISA. Validade mínima de 08 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem primária: saco plástico de polietileno atóxico, 
não reciclado, transparente, contendo 1kg do produto. Deverá vir 
impressa a marca, o lote, a data de validade e a tabela nutricional. 
Embalagem secundária: saco plástico transparente de polietileno 
tipo fardo, com 30kg. 

QUILO 2.490 131 3261 90 

117 

TEMPERO 	COMPLETO 	EM 	P0: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	SEM 	PIMENTA 	com 	alho, 	sal 	e 
cebola e cebolinha. Pode conter especiarias. Validade mínima de 
06 meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: pote 
plástico atóxica, com rotulagem da tabela nutilcional, data de 
validade, lote e composição: contendo 310gr a 350gr do produto. 
Embalagem 	secundária: 	caixa 	de 	papelão 	contendo 
especificações do produto, lote e data de validade. 

UNI 14.750 336 4956000 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 1 R$ 1.414.994,10 

MISSÃO DE 
CITAÇÃO 

LOTE 02 

ITEM 
- 

DESCRIÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
R$ 

2.1 

AVEIA- FARINHA: Especificação/classificação: farinha em flocos 
finos, de 1 	qualidade, feita com cereais integrais, rica em fibras e 
proteínas. Sem sódio na sua composição. Aspecto, odor, sabor e 
cor característicos ao produto descrito. Livre de umidade, isento 
de fungos e de fragmentos estranhos. Validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: pacotes 
de 150gr a 200gr, contendo a marca, informações nutricionais, 
lote, data de fabricação e validade. Embalagem secundária: caixa 
de papelão contendo marca, lote e data de validade do produto. 

PACOTE 225 4,90 1.102,50 

2.2 

AVEIA - FLOCOS: Especificação/classificação: em flocos, de la 
qualidade, feita com cereais integrais, rica em fibras e proteínas. 
Sem sódio na sua composição. Aspecto, odor, sabor e cor 
característicos ao produto descrito. Livre de umidade, isento de 
fungos e de fragmentos estranhos. Validade mínima de 06 meses 
a partir da data de entrega. Embalagem primária; pacotes de 150g 
a 200g, contendo informações nutricionais, ingredientes e data de 
validade. Embalagem secundária: caixa de papelão contendo 
marca, lote e data de validade do produto. 

PACOTE 130 6,03 783,90 

2.3 

BEBIDA 	LÁCTEA 	SABOR 	CHOCOLATE: 
Especificação/classificação: 	esterilizada 	UHT, 	bebida 	liquida, 	a 
base de leite integral reconstituído, açúcar, soro de leite em pó, 
cacau em pó, gordura vegetal hidrogenada. Extrato de malte, sal, 
vitaminas, pronta para o consumo humano, produto preparado 
com cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, 
podendo conter outras substáncias alimentícias aprovadas. O 
açúcar empregado 	no 	seu 	preparo deve 	ser 	normalmente 
sacarose, podendo ser substituído parcialmente por glicose pura 
ou lactose. Os chocolates NÃO podem ser adicionados de amidos 
e féculas. Validade mínima de 08 meses a partir da data de 

LITRO 2.800 5,73 16.044,00 
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entrega. Embalagem primária: caixa de papelão laminada (tetra 
bnck) de 1 litro, sem amassamento, sem inchaço, sem fissura, 
apresentando 	data 	de 	validade, 	informação 	nutricional 	e 
composição. Deverá ter impresso advertência sobre a presença de 
leite e de glúten. 	Embalagem secundária: caixa de papelão 
contendo 12 caixas de 01 litro. 

1 
FI 

- 
\ cc 

2.4 

FARINHA LÁCTEA: Especificação: Especificação/classificação: 
enriquecida 	com 	vitaminas 	e 	sais 	minerais, 	de 	preparo 
instantâneo, á base de farinha de trigo, leite integral em pó sem 
açúcar. Aspecto, odor, sabor e cor característicos ao produto 
descrito. Livre de umidade, isenta de fungos e de fragmentos 
estranhos. Validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem primária: embalagem plástica ou laminada 
não transparente, contendo marca, informações nutricionais, data 
de validade e composição do produto, com 200g a 250g. 
Embalagem secundária: fardo de papel resistente ou caixa de 
papelão, 	não 	reciclado, 	contendo 	identificação 	do 	produto, 
validade e lote. 

UNIDADE 7.950 5,41 43.009,50 

2.5 

LEITE INTEGRAL 400g: 	Especificação: leite em pó integral 
desidratado de boa qualidade, com vitaminas e sais minerais. Em 
perfeito estado para consumo humano. Não empedrado. De 
aspecto, odor, sabor e cor característicos ao produto descrito. 
Livre de umidade, isento de fungos, larvas e de fragmentos 
estranhos. Produto com registro do Serviço de Inspeção: Federal 
(SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). Validade mínima de 06 
meses da data de entrega. 	Embalagem primária: embalada 
laminada, com 400g, apresentando data de validade, informação 
nutricional e composição, de acordo com a legislação vigente. 
Embalagem 	secundária: 	saco 	de 	papelão 	ou 	de 	plástico 
transparente, não reciclado. 

PACOTE 27.300 10,05 274 365 00 

26 

LEITE INTEGRAL 500G: Especificação: leite em pó integral 
desidratado de boa qualidade, com vitaminas e sais minerais. Em 
perfeito estado para consumo humano. Não empedrado. De 
aspecto, odor, sabor e cor característicos ao produto descrito. 
Livre de umidade, isento de fungos, larvas e de fragmentos 
estranhos. Produto com registro do Serviço de Inspeção: Federal 
(SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). Validade mínima de 06 
meses da data de entrega. 	Embalagem primária: embalada 
laminada, com 500g à 5509, apresentando data de validade, 
informação nutricional e composição, de acordo com a legislação 
vigente. Embalagem secundária: saco de papelão ou de plástico 
transparente, não reciclado. 

PACOTE 18.310 16,10 294 791 00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 2 R$ 630.095,90 

Rurta 
MISSÃO DE 
ICITAÇÃO 

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD ESTIMADO 

VALOR 

 
UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
R$ 

3.1 

BISCOITO 	DOCE 	TIPO 	MARIA: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	fabricado 	com 	farinha 	de 	trigo 
enriquecida com ferro e ácido fôlico. Produto com vitaminas e 
minerais. Integro. Aspecto, odor, sabor e cor característicos ao 
produto descrito. 	Livre de umidade, 	isento de fungos e de 
fragmentos 	estranhos. 	Embalagem 	primária: 	duplo 	saco 	de 
polietileno atoxico contendo 350 a 400gr do produto apresentando 
data de fabricação e validade, informação nutricional, composição 
e outras informações, de acordo com a LEI N 	10.674, DE 16 DE 
MAIO 	DE 	2003. 	Embalagem secundária: 	caixa de papelão 
contendo informações sobre O produto. Validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega. 

PACOTE 17.400 5,77 100.398,00 

Trav. Jos . Jorge, S/N 

Campo Vel' 	90 -010 - Quixadá-CE 
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3.2 

BISCOITO 	ROSQUINHA: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	biscoito 	ou 	bolacha 	doce, 	tipo 
rosquinha, aromatizado sabor de leite ou chocolate. Ingredientes 
básicos: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fálico, açúcar 
investido, amido de milho, fermentos químicos, sal, bicarbonato de 
sódio, bicarbonato de amônia, lecitina de soja, devendo apresentar 
por porção 30g: fibra alimentar acima de 0.5 gramas, sódio abaixo 
de lSOmg, isenta de gordura trans. Produto com vitaminas e 
minerais, integro. Aspecto, odor, sabor e cor característicos ao 
produto descrito. 	Livre de 	umidade, 	isento de fungos e de 
fragmentos estranhos. Validade mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega. Embalagem primária: saco de polietileno atóxico 
contendo 350 a 400g do produto, apresentando data de validade, 
informação 	nutricional, 	composição e outras informações, de 
acordo com a LEI N° 10.674, DE 16 DE MAIO DE 2003. 
Embalagem secundária: caixa de papelão contendo data de 
validade, lote e marca do produto. 

PACOTE 24.060 5,39 129.683,40 

Fis 

CO 
L 

3.3 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK: Especificação: 
Especificação/classificação: 	fabricado 	com 	farinha 	de 	trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto com vitaminas e 
minerais, integro. Aspecto, odor, sabor e cor característicos ao 
produto descrito. 	Livre de umidade, 	isento de fungos e de 
fragmentos estranhos. Validade mínima de 08 meses a partir da 
data de entrega. Embalagem primária: duplo saco de polietileno 
atóxico contendo 350 a 400g do produto apresentando data de 
validade, 	informação 	nutricional, 	composição 	e 	outras 
informações, de acordo com a LEI N° 10.674, DE 16 DE MAIO DE 
2003. Embalagem secundária: caixa de papelão contendo data de 
validade, lote e marca do produto. 

PACOTE 25.000 5,84 146 000 00 

3.4 

BOLINHO 	FOFO 	- 	INDUSTRIALIZADO: 
Especificação/classificação: 	Bolinho, 	pronto 	para 	o 	consumo, 
sabor natural de baunilha ou chocolate. Deverão ser fabricados 
com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria 
terrosa, 	parasitas, 	larvas, 	mofo 	e 	em 	perfeito 	estado 	de 
conservação. A farinha de trigo usada na fabricação deve ser 
adicionada de ferro e ácido fálico. Não devem estar amassados, 
nem conter gordura trans. Validade mínima de 14 dias a partir da 
data 	de 	entrega. 	Embalagem 	primária: 	acondicionado 	em 
embalagem 	plástica 	transparente, 	atóxica, 	não 	reciclada. 
Embalagem com 10 unidades. As embalagens devem conter 
externamente 	os 	dados 	de 	identificação 	do 	fabricante, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 
validade e marca do produto. 

PACOTE 2000 537 
* 

1074000 

3.5 

MACARRAO 	- 	TIPO 	ESPAGUETE: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	massa 	alimentícia 	obtida 	pelo 
empasto e amassamento da farinha de trigo comum e/ou 
sêmola/semolina de trigo, sem ovos, enriquecida de ferro e ácido 
fálico. Aspecto, 	odor, sabor e cor característicos ao produto 
descrito. Livre de umidade, isento de fungos e de fragmentos 
estranhos. Validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 	Embalagem 	primária: 	saco plástico transparente de 
polietileno atóxico, 	não reciclado, 	pacotes contendo 500g do 
produto, 	com 	informações 	nutricionais, 	data 	de 	validade, 
composição 	e 	lote. 	Embalagem 	secundária: 	saco 	plástico 
transparente, atóxico. não reciclado, tipo fardo, com 10 pacotes de 
500g 

PACOTE 62.000 3,89 241.180,00 

3.6 

MACARRÃO • TIPO PARAFUSO: Especificação/classificação: 
massa 	alimentícia 	tipo 	parafuso, 	obtida 	pelo 	empasto 	e 
amassamento da farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina de 
trigo enriquecida de ferro e ácido fálico, com ovos na composição. 
Aspecto, odor, sabor e cor característicos ao produto descrito. 
Livre de umidade, isento de fungos e de fragmentos estranhos. 
Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem: Embalagem primária: saco plástico transparente de 

PACOTE 3.900 4,56 17.784,00 

ubrica " 
issÃo DE 
ITAÇÃO 
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polietileno atóxico com informações nutricionais, pacote contendo 
500g 	do 	produto, 	data 	de 	validade, 	composição 	e outras 
informações. Embalagem secundária: saco plástico transparente, 
tipo fardo, com 10 pacotes. \ 

15r1 

CO 

PÃO 	TIPO 	CACHORRO 	QUENTE: 	Especificação: 
Especificação/classificação: o produto deve ser fabricado com 
matérias primas de primeira qualidade (farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, água, sal e 
fermento biológico), isentos de matéria terrosa, parasitas, larvas, 
mofo e em perfeito estado de conservação. Deve possuir odor 
característico. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. 

3.7 
Poderá 	ser 	enriquecido 	com 	vitaminas 	e 	sais 	minerais 
Embalagem: 	plástico 	resistente, 	não 	reciclado, 	atóxico, 
transparente, 	contenda 	especificações 	do 	produto, 	tabela 
nutricional e data de validade. Fabricação máxima de 02 (dois) 
dias e validade de 10 (dez) dias, dentro dos quais não deverá 
haver 	alteração 	das 	características 	originais. 	Embalagem 
contendo 10 unidades de 510 a 550g cada. A rotulagem deve 
apresentar informações em destaque sobre a presença de glúten, 
leite e derivados. 

PACOTE 20.400 6,73 137.292,00 

PÃO INTEGRAL: Especificação: Especificação/classificação: deve 
ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade (farinha 
de trigo integral, enriquecida com ferro e ácido fólico, farelo de 
trigo, açúcar, margarina, água, sal e fermento químico); isento de 
matéria terrosa, parasitas, larvas e mofo. Deverá estar em perfeito 
estado 	de 	conservação, 	possuir 	consistência 	e 	odor 
característicos. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. 

3.8 
Poderá ser enriquecido com vitaminas e sais minerais desde que 
traga a designação de sua origem. Embalagem primária: de 
plástico resistente, não reciclado, atóxica, transparente, contendo 
especificações do produto, 	tabela nutricional, 	lote e validade. 

PACOTE 1.575 6,30 9.922,50 

Fabricação máxima de 03 (três) dias e validade de 05 (cinco) dias, 
dentro dos quais não deverá haver alteração das características 
originais. Embalagem contendo 10 a 20 unidades 360 a 400gr. No 
rótulo deve ainda apresentar informações em destaque sobre a 
presença de glúten, leite e seus derivados. 
PÃO-TIPO BOLA: Especificação: Especificação/classificação: o 
produto deve ser fabricado com matérias primas de primeira 
qualidade (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. 
açúcar, gordura vegetal, água, sal e fermento biológico), isentos 
de matéria terrosa, parasitos, larvas, mofo e em perfeito estado de 
conservação. Cheiro e odor característico. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal cozido. E permitida a fabricação de pão com 
farinha de trigo enriquecida com vitaminas e sais minerais desde 

3.9 que tragam a designação de sua origem. Embalagem primária: 
embalagem 	plástica 	resistente, 	não 	reciclada, 	atóxica, 
transparente, 	contendo 	especificações 	do 	produto, 	tabela 
nutricional, data de produção e de validade. Fabricação máxima 
de 02 (dois) dias e validade de 05 (cinco) dias, dentro dos quais 
não deverá haver alteração das características originais, como 
murchar e presença de fungos. Embalagem contendo 10 unidades 
de 510 a 550gr cada. A rotulagem deve apresentar informações 
em destaque sobre a presença de glúten, leite e seus derivados. 

PACOTE 20.400 5,68 115.872,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 3 R$ 908.871,90 

s. 
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4.1 

BATATA INGLESA: Especificação: Especificação/classificação: 
de primeira qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme, 
deverá apresentar coloração uniforme, típica da variedade. Não 
deverá sofrer danos que alterem sua consistência e aparência. 
Não são permitidas rachaduras, cortes e perfurações, estarem 
livres da maior parte possível de terra aderente; deverão estar 
isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; 
estarem 	livres 	de 	resíduos 	de 	fertilizantes. 	Embalagem: 
transportadas em saco plástico vazado ou de estopa. Contendo 20 
quilos. 

QUILO 14.800 7,06 1O4.488,ON. 

f' F 

- 

CEBOLA BRANCA: Especificação: Especificação/classificação: 
produto de primeira qualidade, bem desenvolvida, de tamanho 
médio a grande, compacta e firme, deverá apresentar coloração 
uniforme, típica da variedade. Grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação. 

4.2 
Não 	são 	permitidas 	rachaduras, 	cortes 	nem 	perfurações. 
Apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento 
do tamanho, estarem livres de terra, sujidades, parasitos e larvas: 

QUILO 14.800 6,02 89.096,00 

estarem isentas de umidade externa anormal e de resíduos de 
fertilizantes Embalagem: transportadas em saco de plástico ou de 
estopa vazado, contendo 20 quilos do produto, com identificação e 
outras informações. 

4.3 

CENOURA: 	Especificação: 	Especificação/classificação: 	de 
primeira qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme, deverá 
apresentar coloração uniforme, típica da variedade. Não são 
permitidos danos que alterem sua consistência e aparência. Não 
serão aceitos produtos com rachaduras, cortes e perfurações, 
deverão estar em perfeito estado de desenvolvimento, tamanho. 
aroma e cor propnos da espécie e variedade: estarem livres de 
terra, de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; 
estarem livres de resíduos de fertilizantes; corresponderem às 
indicações 	de 	qualidade 	constantes 	do 	rótulo. 	Embalagem: 

QUILO 14.800 6,07 89.836,00 

transportadas em saco de plástico ou de estopa vazado, contendo 
20 quilos do produto. 
LARANJA: Especificação/classificação: fruta de casca lisa e fina, 
tamanho médio a grande, fresca, aroma, cor e sabor próprios da 
espécie e variedades, apresentar grau de maturação tal que lhes 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Ser 

4.4 colhido cuidadosamente e não estar golpeada ou danificada por 
quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua 
aparência e qualidade; não conter substâncias terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderentes á superfície da casca, estar isenta 
de umidade externa anormal, aroma e sabor estranho, estar livres 
de resíduos de fertilizantes. Embalagem: transportadas em saco 
de plástico vazado ou de estopa contendo 20 quilos do produto. 

QUILO 1.660 4,66 7.735,60 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 4 R$ 291.155,60 

)MISSÃO DE 
LICITAÇÃO.,,  

LOTE 05 

TEM DESCRIÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
R$ 

5.1 

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO: Especificação/classificação: 
100% 	só 	stevia. 	Ingredientes: 	água, 	Edulcorantes 	Naturais 
Glicosídeos de Steviol, conservantes: benzoato de sódio e sorbato 
de 	potássio, 	acidulante: 	ácido 	cítrico. 	Sem 	aspartame, 	sem 
ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-k. Produto com registro 
do Serviço de Inspeção Federal (SIF). Validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: frasco em 
material 	plástico atóxico, transparente com 80m1 	do produto, 
rotulagem demonstrativa de: composição, tabela nutricional, lote e 

UNI 130 11,55 1.501,50 
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data de validade. Embalagem secundária: caixa de papelão, 
fechada. 

5.2 

ARROZ INTEGRAL: Especificação/classificação: longo, fino, tipo 
1 	integral. 	Grãos 	inteiros, 	isento de 	matéria terrosa, 	livre de 
parasitas, de fungos; livre de umidade e de fragmentos estranhos 
que comprometam o consumo ou o armazenamento. Deve 
apresentar rendimento mínimo entre 2.5 e 2.7. Validade mínima de 
10 meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: 
acondicionado em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, 
atóxico, trazendo impressa tabela nutricional, data de validade, 
lote, marca e nome da empresa. 

QUILO 345 6,82 

\. 

2.352,90 

5.3 

BEBIDA 	EM 	Pó 	A 	BASE 	DE 	SOJA: 	Especificação: 
Especificação/classificação: produto em pó, á base de soja, sem 
glúten, indicado para criança com idade acima de 01 ano e adultos 
que tenham intolerância á lactose e/ou alergia á proteína do leite. 
Fonte de vitaminas e minerais, sabor original, totalmente isento de 
leite animal ou seus derivados. Não pode ser processado nem ter 
qualquer tipo de contato durante sua produção, com leite ou 
derivados e/ou com equipamentos que operam leite e derivados. 
Embalagem primária: de plástico ou de alumínio, contendo 300gr a 
350gr do produto. Deverá apresentar em sua rotulagem, marca, 
composição, tabela com informação nutricional, lote e data de 
validade. Embalagem secundária: caixa de papelão resistente, 
com data de validade, lote e marca impressos. 

UNI 225 21,87 4.920,75 

5.4 

BISCOITO 	DOCE 	SEM GLUTEN 	E 	SEM 	LACTOSE 
Especificação/classificação: 	Biscoito 	tipo 	cookies, 	contendo 
farinha de arroz integral, açúcar mascavo, óleos vegetais (palma e 
milho) integral, fécula de mandioca, extrato de soja, maltodextrina, 
agentes de crescimento (fosfato monocálcico, bicarbonato de 
sódio, bicarbonato de amônio), estabilizante natural lecitina de 
soja e aromas. 	Produto com 	vitaminas e minerais. 	Integro. 
Aspecto, odor, sabor e cor característicos ao 	produto 	descrito. 
Livre de umidade, isento de fungos e de fragmentos estranhos. 
Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem primária: duplo saco de polietileno atóxico contendo 
400g do produto apresentando data de validade, informação 
nutricional, composição e outras informações, de acordo com a 
LEI N° 10.674, DE 16 DE MAIO DE 2003. Embalagem secundária: 
caixa de papelão contendo informações sobre o produto. 

PACOTE 1.980 15,76 31.204,80 

5.5 

BISCOITO 	SALGADO 	• 	TIPO 	INTEGRAL: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	de 	primeira 	qualidade, 	devendo 
apresentar por porção 30g: fibra alimentar igual ou acima de 1,1 
gramas, sódio abaixo de 250mg, isento de gordura trans. Produto 
com vitaminas e minerais, integro. Aspecto, odor, sabor e cor 
característicos ao produto descrito. Livre de umidade, isento de 
fungos e de fragmentos estranhos. Validade mínima de 08 meses 
a partir da data de entrega. Embalagem primária: duplo saco de 
polietileno atóxico contendo 350 a 400g do produto, apresentando 
data de validade, informação nutricional, composição e outras 
informações. Embalagem secundária: caixa de papelão contendo 
data de validade, lote e marca do produto. 

PACOTE 1.380 545 7 521 00 

56 

LEITE 	DE 	VACA 	SEM 	LACTOSE: 	Especificação: 
Especificação/classificação: leite em pó integral zero lactose (ou 
com lactase), com vitaminas e minerais, desidratado e de boa 
qualidade. Em perfeito estado para consumo humano. De aspecto, 
odor, sabor e cor característicos ao produto descrito. Livre de 
umidade, isento de fungos, larvas e de fragmentos estranhos. 
Produto com registro do Serviço de Inspeção Federal (SIF). 
Validade mínima de 06 meses da data de entrega. Embalagem 
primária: em material laminado, de 300 a 350gr, apresentando 
data de validade, informação nutricional e composição, de acordo 
com 	a 	legislação 	vigente. 	Embalagem secundária: 	caixa de 
papelão ou caixa de papelão, com 12 pacotes. 

UNI 915 17,75 16.241 25 
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MACARRÃO 	INTEGRAL: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	macarrão 	espaguete 	integral. 

5.7 

Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido 
fólico e corante natural de urucum e cúrcuma. Aspecto, odor, 
sabor e cor característicos ao produto descrito. Livre de umidade, 
isento de fungos e de fragmentos estranhos. Validade mínima de 
06 meses a partir da data de entrega. Embalagem primana: saco 
plástico transparente de polietileno atóxico, não reciclado, com 
informações nutricionais, pacote contendo 500g do produto, lote, 
data de validade, composição e outras informações. Embalagem 
secundária: saco plástico transparente, não reciclado, tipo fardo, 
com 10 pacotes de 500g. 

PACOTE 620 6,05 3.751,00 

- 

MACARRÃO 	ISENTO 	DE 	GLUTEN: 	Especificação: 
Especificação/classificação: 	massa 	alimentícia 	de 	arroz, 	sem 
glúten e sem ovos na composição. Produto 100% natural. Isento 
de conservantes. Ingredientes: farinha de milho, urucum e água. 
Aspecto, odor. Sabor e cor característicos ao produto descrito. 

58 
Livre de umidade, isento de fungos e de fragmentos estranhos. 
Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. 

PACOTE 600 9,12 547200 

Embalagem primária: saco plástico transparente de polietileno 
atóxico. não reciclado, pacote contendo 500g do produto, com 
informações nutncionais, data de validade, lote e composição. 
Embalagem secundária: saco plástico transparente, tipo fardo, 
com 10 pacotes de 500g. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 5 R$ 72.965,20 
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R$ 
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ESTIMADO 
R$ 

6.1 

CARNE 	BOVINA 	MOÍDA 	DE 	MÚSCULO: 	Especificação: 
Especificação/classificação: magra, moída, produto com coloração 
vermelho-escura característica, pode conter no máximo 10% de 
gordura, 3% de água e no máximo 3% de aponeuroses. Deve ser 
isenta 	de 	cartilagens 	e 	de 	ossos, 	de 	la 	qualidade, 	sabor 
característico 	do 	produto, 	sem 	manchas 	esverdeadas, 	com 
ausência de sujidades, parasitas e larvas, não pegajosa. Sem 
mistura de outras espécies. Em perfeito estado de conservação, 
sem odor impróprio ou quaisquer características que inviabilizem O 
consumo humano imediato. Deve ser entregue congelada. Produto 
com 	Selo de 	Inspeção Municipal 	SIM. 	Embalagem: 	plástico 
transparente, não reciclado, resistente, em pacotes de 1000 a 
2000 gr, com exposição da tabela nutricional, composição, além 
de outras 	informações obrigatórias constantes 	na Resolução 
Instrução Normativa MAPA N° 16 de 2310612015. Validade mínima 
de 06 meses da data de entrega 

QUILO 38.750 25,62 992 775 00 

6.2 

CARNE BOVINA MÚSCULO EM CUBOS (PATINHO OU COXÃO 
MOLE): 	Especificação: 	Especificação/classificação: 	magra, 
cortada em 	cubos, 	produto com 	coloração vermelho-escura 
característica, sem osso, pode conter no máximo 10% de gordura. 
3% de água e no máximo 3% de aponeuroses, deve ser isenta de 
cartilagens, de 1 	qualidade, congelada, sabor e cor característica 
do 	produto, 	sem 	manchas 	esverdeadas, 	com 	ausência de 
sujidades, parasitas e larvas, não pegajosa. Sem mistura de 
outras espécies. Em perfeito estado de conservação, sem odor 
impróprio ou quaisquer características que inviabilizem O consumo 
humano. Produto com registro do Selo de Inspeção: Federal (SIF), 
Estadual SIE ou Municipal SIM. Embalagem á vácuo de filme PET + PE transparente, não reciclada, em pacotes de 1000 a 2000gr, 
com exposição da tabela nutricional, composição, além de outras 
informações 	daquelas 	obrigatórias 	constantes 	na 	Resolução 

QUILO 27.900 38,68 1.079.172,00 

Trav. José rge, S/N 

Campo Velho, 	07-1O - Quixadá-CE 
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Instrução Normativa MAPA N° 16 de 23/06/2015. Validade mínima 
de 06 meses da data de entrega. 

63 

CARNE 	DE 	PEIXE 	TILÁPIA 	TIPO 	FILÉ: 	Especificação: 
Especificação/classificação: filé de peixe do tipo tilápia, com no 
máximo 10% de perdas referentes á limpeza e descongelamento, 
sem espinhas, sem escamas e sem osso. Em perfeito estado de 
conservação, sem odor impróprio ou quaisquer características que 
inviabilizem o consumo humano. Produto com registro do Serviço 
de Inspeção Federal (SIF). Validade mínima de 08 meses da data 
de entrega. Deverá estar congelado no momento da entrega. 
Embalagem primária: em pacotes de 800 a 1000gr, com exposição 
da tabela nutricional, lote, data de validade e marca.. Embalagem 
secundária: caixa de papelão não reciclado, lacrada, apresentando 
identificação do produto, número do lote e data de validade. 

QUILO 4.050 34,52 13980600 

o.. 

CCL 11  

6.4 

CARNE SUINA 	TIPO PERNIL OU LOMBO: Especificação: 
Especificação/classificação: sem pele, cortado em cubos, tipo 
pernil ou lombo, pode conter no máximo 10% de gordura, 3% de 
água e no máximo 3% de aponeuroses, deve ser isenta de 
cartilagens, de 1` qualidade, congelada, sabor e cor característica 
do produto, 	sem 	manchas 	esverdeadas, 	com 	ausência de 
sujidades, parasitas e larvas, não pegajosa. Sem mistura. Em 
perfeito estado de conservação sem odor impróprio ou quaisquer 
características que inviabilizem o consumo humano. Produto com 
registro do Serviço de Inspeção: Federal (SIF), Estadual (SIE) ou 
Municipal (SIM). Validade mínima de 06 meses da data de 
entrega. Embalagem primária: plástica transparente em pacotes 
de 1000 a 2000gr á vácuo, com exposição da tabela nutricional, 
data de validade, lote e marca. Embalagem secundária: caixa de 
papelão não reciclado, com 10kg ou 12kg do produto, lacrada, 
apresentando identificação do produto, número do lote e data de 
validade. 

QUILO 6.750 31,63 213.502,50 

6.5 

COXA 	E 	SOBRECOXA: 	Especificação: 
Especificação/classificação: cortes de frango, com pele e osso, em 
pacotes com peso aproximado de 1 kg, congelados, com adição 
máxima de 6% de água, aspecto, odor e cor próprios; não 
amolecido, 	não 	pegajoso, 	sem 	manchas 	esverdeadas 	e/ou 
arroxeadas. Produto com registro do Serviço de Inspeção: Federal 
(SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). Embalagem primária: 
confeccionada em plástico atóxico não reciclado, transparente, 
fechada a vácuo, contendo identificação do produto, data de 
validade, 	tabela 	nutricional 	e 	outras 	informações obrigatórias 
constantes na RESOLUÇÃO - RDC N° 13, DE 2 DE JANEIRO DE 
2001. 	Validade mínima de 06 	meses da data de entrega. 
Embalagem secundária: caixa de papelão não reciclado, com 10kg 
do 	produto, 	lacrada, 	apresentando 	identificação 	do 	produto, 
número do lote e data de validade. 

QUILO 15.900 13,51 214.809,00 

6.6 

FILÉ 	DE 	FRANGO: 	Especificação/classificação: 	sem 	pele, 
congelado em pacotes com peso médio de 1kg, com adição 
máxima de 6% de água, aspecto e cor próprios; não amolecido, 
não pegajoso, sem manchas esverdeadas e/ou arroxeadas com 
cheiro 	característico. 	Produto 	com 	registro 	do 	Serviço 	de 
Inspeção: 	Federal 	(SIF), 	Estadual 	(SIE) 	ou 	Municipal 	(SIM). 
Validade mínima de 06 meses da data de entrega. Embalagem 
primária: 	de 	plástico atoxico, 	transparente, 	com 	procedência, 
identificação 	do 	produto, 	data 	de 	validade, 	especificação 
nutricional e composição, além de outras informações obrigatórias 
constantes na RESOLUÇÃO - RDC N° 13, DE 2 DE JANEIRO DE 
2001. Fechada a vácuo. Embalagem secundária: caixa de papelão 
com 	10kg 	ou 	12kg. 	lacrada, 	apresentando 	identificação 	do 
produto, número do lote e data de validade. 

QUILO 32.300 22,33 721.259,00 

Trav. JoséJorge, S/N 

Campo VeIh 
	-010 - Quixadá-CE 
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LINGUIÇA 	DE 	FRANGO: 	Especificação: 
Especificação/classificação: produto cárneo industrializado, obtido 
da carne de galinha ou de frango, adicionada de temperos/ 

~FIS. 

condimentos, embutida em envoltório natural, 	sem glutamato 
monossódico, nem sais sádicos. NÃO PICANTE. Deverá ser 
mantido 	em 	refrigeração, 	com 	temperatura 	adequada, 	da 

\O.. 	F 
coi 

fabricação até o momento da entrega. Produto com registro do 
6.7 Serviço de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal QUILO 29.000 19,65 569.850,00 

(SIM). 	Validade minima de 06 meses da data de entrega. 
Embalagem primária: plástica transparente, material não reciclado, 
em 	pacotes 	de 	1kg, 	com 	exposição 	da 	tabela 	nutricional, 
composição, data de validade, lote e marca. Fechada a vácuo. 
Embalagem secundária: caixa de papelão com 10kg ou 12kg, 
lacrada, apresentando identificação do produto, número do lote e 
data de validade. 
LINGUIÇA 	MISTA: 	Especificação: 	Especificação/classificação: 
produto cárneo industrializado, obtido da emulsão de carne bovina 
e suma, 	adicionado de temperos/condimentos, 	embutida em 
envoltório natural, sem glutamato monossódico, nem sais sódicos. 
NÃO 	PICANTE. 	Refrigerada em 	temperatura 	adequada, 	da 
produção até o momento da entrega. Produto com registro do 

68 
Serviço de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal 
(SIM). 	Validade mínima de 06 meses da data de entrega. QUILO 12.750 20,23 25793250 

Embalagem primária: plástica transparente, atóxica, produzida 
com material não reciclado: fechada a vácuo, em pacotes de 1 A 
5kg, com exposição da marca, tabela nutricional, lote, validade e 
marca. Embalagem secundária: caixa de papelão com 10kg ou 
12kg, lacrada, apresentando identificação do produto, número do 
lote e data de validade. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 6 R$ 4.189.106,00 

ubrià 
ISSÃO DE 
ITAÇÃO,, 

LOTE 07 

TEM DESCRIÇÃO UND QTD 

VALOR 

ESTIMADO
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
R$ 

7.1 

OVO DE GALINHA: Especificação: Especificação/classificação: 
novo, 	casca 	limpa, 	de cor marrom, 	sem 	sujidades, 	integra, 
homogênea e firme: lisa, pouco porosa, sem rachaduras ou 
quebraduras. Tamanho médio, com peso aproximado de 40 a 60g. 
Produto com registro do Serviço de Inspeção Federal (SIF), 
Estadual 	(SIE) ou 	Municipal 	(SIM). 	Embalagem 	primária: 	em 
lâminas 	de 	papelão forte 	e secas.As 	laminas 	deverão 	ser 
recobertas por plástico transparente envolvendo todo o produto. 
Cada lâmina deverá conter 30 unidades. O rótulo deve ter o lote, a 
tabela 	nutricional, 	data 	da fabricação e 	validade, 	marca 	do 
produto, identificação e local da empresa. A rotulagem dos ovos 
deve constar ainda as informações obrigatórias sobre o consumo 
do alimento cru ou mal cozinho, quais danos pode causar á saúde 
e como manter os ovos por um período maior de vida. Validade 
mínima de 03 meses a partir da data de entrega. 

BANDEJA 4.170 23,67 98.703,90 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 7 R$ 98.703,90 

LOTE 08 

- 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

ITEM DESCRIÇAO UND QTD ESTIMADO ESTIMADO 
R$ R$ 

Trav. José J • ge, S/N 

O - Quixadá-CE Campo Velho, 6 
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POLPA 	• 	 MARACUJÁ: 	Especificação: 
Especificação/classificação: O produto deve ser preparado com 
frutas sãs, limpas, ausência de sujidades, isentas de parasitos, 
larvas e de detritos 	animais ou 	vegetais. 	Não deve conter 
fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias 
estranhas â sua composição normal. Aspecto: pasta mole. Cor, 

FIs. 

F 
COM 

8.1 

sabor e cheiro próprios da fruta. Em sua fabricação deverá ser 
envasada após receber tratamento térmico adequado. Como é um 
produto que vai ser consumido cru deverá seguir as seguintes 
normas: Bactérias do grupo coliforme: máximo. 102/g. Bactérias 
do grupo coliforme de origem fecal, ausência em lg. Salmonelas: 
ausência em 25g. Bolores e leveduras: máximo. 103/g. Deverão 
ser efetuadas determinações de outros microrganismos e/ou de 
substâncias tóxicas de origem microbiana, sempre que se tomar 
necessária a obtenção de dados adicionais sobre O estado 
higiênico-sanitário 	dessas 	classes 	de 	alimentos, 	ou 	quando 
ocorrerem 	táxi-infecções 	alimentares. 	Embalagem 	primária: 
plástico transparente, não reciclado, contendo 1050 a 1 lOOgr do 
produto do produto, rotulagem contendo informações nutricionais e 
do fabricante, composição do produto, lote, data de fabricação e 
de validade. No rótulo deverá constar a denominação "Polpa, 
seguida do nome da fruta. Embalagem secundária: sacos plásticos 
transparentes, reforçados, não reciclados, com capacidade de 
10kg. 

PACOTE 2.700 19,88 53.676,00 

8.2 

POLPA ACEROLA: Especificação: Especificação/classificação: O 
produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas, ausência de 
sujidades, isentas de parasitos, larvas e de detritos animais ou 
vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis 
da fruta, nem substâncias estranhas á sua composição normal. 
Aspecto: pasta mole. Cor, sabor e cheiro próprios da fruta. Em sua 
fabricação deverá ser envasada após receber tratamento térmico 
adequado. Como é um produto que vai ser consumido cru deverá 
seguir 	as 	seguintes 	normas: 	Bactérias 	do 	grupo 	coliforme: 
máximo, 102/g. Bactérias do grupo coliforme de origem fecal, 
ausência em 	lg. 	Salmonelas: 	ausência em 25g. 	Bolores e 
leveduras: máximo, 103/g. Deverão ser efetuadas determinações 
de outros microrganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem 
microbiana, sempre que se tomar necessária a obtenção de dados 
adicionais sobre o estado higiênico-sanitário dessas classes de 
alimentos, ou quando ocorrerem táxi-infecções alimentares. O 
produto deve ser entregue congelado e ser registrado com o Selo 
de Inspeção Federal/MAPA. Validade mínima de 06 meses a partir 
da data de entrega. Embalagem primária: plástico transparente, 
não reciclado, contendo 1.050 a 1.100gr do produto do produto, 
rotulagem contendo informações nutricionais e do fabricante, 
composição do produto, lote, data de fabricação e de validade. No 
rótulo deverá constara denominação 'Polpa, seguida do nome da 
fruta. 	Embalagem 	secundária: 	sacos 	plásticos 	transparentes, 
reforçados, não reciclados, com capacidade de 10kg. 

PACOTE 10.000 9,64 96.400,00 

8.3 

POLPA 	CAJU: 	Especificação: 	Especificação/classificação: 	O 
produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas, ausência de 
sujidades, isentas de parasitos, larvas e de detritos animais ou 
vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis 
da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal. 
Aspecto: pasta mole. Cor, sabor e cheiro próprios da fruta. Em sua 
fabricação deverá ser envasada após receber tratamento térmico 
adequado. Como é um produto que vai ser consumido cru deverá 
seguir 	as 	seguintes 	normas: 	Bactérias 	do 	grupo 	coliforme: 
máximo, 1021g. Bactérias do grupo coliforme de origem fecal, 
ausência em 	lg. 	Salmonelas: 	ausência em 25g. 	Bolores e 
leveduras: máximo, 103/g. Deverão ser efetuadas determinações 
de outros microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem 
microbiana, sempre que se tomar necessária a obtenção de dados 
adicionais sobre o estado higiênico-sanitário dessas classes de 
alimentos, 	ou 	quando 	ocorrerem 	táxi-infecções 	alimentares. 

PACOTE 2.700 8,57 23.139,00 

ubrica 
IssÃo DE 
.lTAÇÃO, 

Trav. Jos -\ orge, S/N 
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Embalagem 	primária: 	plástico 	transparente, 	não 	reciclado, 
contendo 	1050 a 	llOOgr do produto do produto, rotulagem 
contendo informações nutricionais e do fabricante, composição do 
produto, lote, data de fabricação e de validade. No rótulo deverá 
constar a denominação "Polpa", 	seguida do nome da fruta. 
Embalagem 	secundária: 	sacos 	plásticos 	transparentes, 
reforçados, não reciclados, com capacidade de 10kg. 

f'FIs. 
ui 

R 

COW 
LI 

8.4 

POLPA MANGA: Especificação: Especificação/classificação: o 
produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas, isentas de 
parasitos, larvas e de detritos animais ou vegetais. Não deve 
conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas á sua composição normal. Aspecto: cor, 
sabor e odor próprios da fruta. De acordo com a legislação, é 
aceitável: Bactérias do grupo coliforme: máximo. 102/g. Bactérias 
do grupo coliforme de origem fecal, ausência em lg. Salmonelas: 
ausência em 25g. Bolores e leveduras: máximo, 103/g. Deverão 
ser efetuadas determinações de outros microorganismos e/ou de 
substâncias tóxicas de origem microbiana, sempre que se tomar 
necessária a obtenção de dados adicionais sobre O estado 
higiênico-sanitário 	dessas 	classes 	de 	alimentos, 	ou 	quando 
ocorrerem 	tóxi-infecções 	alimentares. 	Embalagem 	primária: 
plástico transparente, não reciclado, contendo 1050 a llOOgr do 
produto do produto, rotulagem contendo informações nutricionais e 
do fabricante, composição do produto, lote, data de fabricação e 
de validade. No rótulo deverá constar a denominação "Polpa, 
seguida do nome da fruta. Embalagem secundária: sacos plásticos 
transparentes, reforçados, não reciclados, com capacidade de 
10kg. 

PACOTE 2.700 8,82 23.814,00 

8.5 

POLPA TAMARINDO: Especificação: Especificação/classificação: 
O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas. Ausência de 
sujidades, isentas de parasitos, larvas e de detritos animais ou 
vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis 
da fruta, nem substâncias estranhas á sua composição normal. 
Aspecto: pasta mole. Cor, sabor e cheiro próprios da fruta. Em sua 
fabricação deverá ser envasada após receber tratamento térmico 
adequado. Como é um produto que vai ser consumido cru deverá 
seguir 	as 	seguintes 	normas: 	Bactérias 	do 	grupo 	coliforme: 
máximo. 102/g. Bactérias do grupo coliforme de origem fecal, 
ausência em 	lg. 	Salmonelas: 	ausência em 25g. 	Bolores e 
leveduras: máximo. 103/g. Deverão ser efetuadas determinações 
de outros microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem 
microbiana, sempre que se tomar necessária a obtenção de dados 
adicionais sobre o estado higiênico-sanitário dessas classes de 
alimentos, 	ou 	quando 	ocorrerem 	tóxi-infecções 	alimentares. 
Embalagem 	primária: 	plástico 	transparente, 	não 	reciclado, 
contendo 	1.050 	a 	1.1009r 	do 	produto, 	rotulagem 	contendo 
informações nutricionais e do fabricante, composição do produto, 
lote, data de fabricação e de validade. No rótulo deverá constar a 
denominação "Polpa", seguida do nome da fruta. Embalagem 
secundária: 	sacos 	plásticos 	transparentes, 	reforçados, 	não 
reciclados, com capacidade de 10kg. 

PACOTE 2.700 11,66 31.482,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 8 R$ 228.511,00 

ica 
ISSÃO DE 
ITAÇÃO 

LOTE 09 

FIEM DESCRIÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 
TOTAL

ESTIMADO 	ESTIMADO 
R$ 

9.1 

LEITE DE COCO: Especificação: Especificação/classificação: leite 
de coco integral, extraído da fruta natural, madura, envasado e 
que recebeu tratamento térmico adequado. Deve estar isento de 
substâncias estranhas â sua composição, ausência de sujidades, 

UNI 300 11,89 3.567,00 

Trav. José\\Jorge, S/N 

Campo Velho, 639O't-010 - Quixadá-CE 



Trav. J 

Campo VeIh. 6390 

rge, S/N 

10  -  Quíxadá-CE 

j 	
PREFEITURA DE 	ÃF 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

parasitos e larvas; deverá ser de cor branca leitosa, ter cheiro 
próprio e não estar rançoso. Validade mínima de 06 meses a partir 
da data de entrega. Embalagem primária: de plástico atóxico ou de 
vidro 	transparente, 	contendo 	500m1 	do 	produto, 	com 
especificações, tabela nutricional, lote e data de validade no rótulo. 

\ co 

Embalagem secundária: caixa de papelão resistente 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 9 R$ 3.567,00 

Rubrica 

MISSÃO DE 
ICITAÇÃO 

LOTE 10 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
R$ 

10.1 

FÓRMULA INFANTIL - A BASE DE SOJA: Especificação: 
Especificação/classificação: produto 100% a base de soja (sem 
leite de vaca e seus derivados, inclusive a caseína), indicado para 
pessoas com idade acima de 12 meses, que tenham Intolerância á 
Lactose e Alergia a Proteína do Leite de Vaca - APLV. Deve 
conter os nutrientes necessários ás necessidades 	humanas. 
Aspecto, odor, sabor e cor característicos ao produto descrito. 
Livre de umidade, isento de fungos e de fragmentos estranhos. 
Produto com 	registro do serviço de inspeção federal 	(SIF). 
Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem 	primária: 	de 	plástico 	não 	transparente, 	ou 	de 
laminada, não reciclada, firme e resistente, contendo 400g do 
produto, em perfeito estado, sem qualquer dano. Embalagem 
secundária: caixa de papelão, trazendo impresso o lote, a data de 
validade e a marca. 

UNIDADE 415 7282 30.220,30 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 10 R$ 30.220,30 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 7.868.190,90 (sete milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, cento 
e noventa reais e noventa centavos). 

13. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS 
13.1. E condição básica e imprescindível para a contratação que a licitante adjudicatária (arrematante) 
apresente amostras de todos os produtos (itens) a serem ofertados, em conformidade com os termos do 
Art. 25, § 40 da RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 38, DE 16 DE JULHO DE 2009; 
13.2- A licitante arrematante/habilitada, deverá entregar as amostras de todos os produtos (itens) 
cotados, com exceção do lote 6, no prazo de 03 (três) dias úteis tão logo declarada 
arrematante/habilitada, na Sede da Secretaria de Educação; Endereço: Rua José de Queiroz Pessoa - 
1932 - Centro - Quixadá/CE, no horário das 08:00 até as 13:00 horas para as devidas análises, sob 
pena de desclassificação. 
13.3. Juntamente com as amostras deverão estar acompanhadas, além da ficha técnica, dos 
laudos microbiológicos e físico-químicos em via original, ou cópia reprográfica autenticada, ou 
documento emitido via eletrônica, da ficha técnica do produto, laudo microbiológico e laudo 
físico-químico, com CERTIFICADO DE ACREDITAÇAO, conforme requisitos estabelecidos na 
ABN NBR ISO/IEC 17025:2005. Para controle de qualidade, os laudos de todos os itens 
constantes no Termo de Referência poderão ser solicitados pelos Nutricionistas da Secretaria da 
Educação, em qualquer período da vigência do edital. As despesas decorrentes com emissão 
desses documentos serão de responsabilidade da empresa licitante. 
13.4. Cada produto deverá ser identificado através de etiqueta que poderá ser impressa a laser, jato de 
tinta ou através de meio mecânico com as seguintes informações: 	 - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE COM O NÚMERO DO PREGÃO ( 	) ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR SETOR DE NUTRIÇÃO - AMOSTRA (NOME DA EMPRESA) (NOME DO PRODUTO) 
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13.5. Mediante a entrega das amostras dos produtos, será fornecido à licitante um Protocolo de Entrega 
o qual será emitido pelo Setor de Nutrição da Secretaria Municipal de Educação; 
13.6. O Setor de Nutrição deverá analisar os referidos produtos postos à prova, e emitir em até 03 (três 
dias úteis, contados a partir do ultimo dia de entrega das amostras, o Laudo Técnico das Análises das 
Amostras; 
13.7. As análises das amostras apresentadas serão processadas pelo Setor de Nutrição consoante aos 
padrões técnicos, científicos e sensoriais disponíveis e reconhecidos. Serão rejeitados os produtos que 
demonstrem índice inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) de aceitabilidade; 
13.8. A aprovação ou reprovação de determinado(s) produto(s) constará no Laudo Técnico emitido, 
expostos os motivos determinantes dos resultados das análises; ou em desacordo com a descrição do 
item constante do edital. 
13.9. O Setor de Nutrição poderá solicitar do interessado a substituição de algum(ns) item(ns) ou de 
todos apresentados, pelo não atendimento dos padrões exigidos. Uma vez notificada e recebida à 
solicitação, terá a licitante o prazo de 02 (dois) dias uteis para proceder aos ajustes indicados; 
13.10. A não entrega das amostras dentro do prazo estabelecido no subitem 13.6 e 13.9 deste Edital, 
implicará na desclassificação da licitante, restando à faculdade, conforme a conveniência da Prefeitura, 
de convocar a(s) licitante(s) melhor(es) classificada(s), obedecida a ordem de classificação, para 
apresentação de seus produtos. 

2.0 - DA JUSTIFICATIVA 
2.1 - As alterações ora realizadas se deram em função de alguns equívocos detectados após a 
publicação do Processo em tela, e para não comprometer a realização deste, foram realizas tais 
alterações a fim de ampliar a competitividade; 
2.2 - Tendo em vista que o fornecimento em tela é essencial e indispensáveis para o bom andamento 
das atividades da Secretaria da Educação, consiste também na inconveniência da suspensão das 
atividades 	 de 	 interesse 	 público; 
2.3 - Ademais, as consequências da anulação total da licitação, seguida de novo planejamento para nova 
contratação importaria sacrifício insuportável ao interesse público a ser atendido pelo fornecimento, 
podendo assim, causar a suspensão das atividades de interesse público e por sua vez, ser inconveniente 
e danoso a municipalidade bem como aos usuários dos serviços públicos; 
2.4 - As demais cláusulas editalícias permanecem da mesma maneira, sem alteração. 

3.0 - DATAS DO CERTAME 
3.1 - Início do recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 19/04/2021; Fim do recebimento de 
propostas: ás 08hs00min do dia 03/05/2021 (horário de Brasília) no site bll.org.br. Abertura e julgamento 
das propostas será dia 03/05/2021 das 08:01 ás 08:59 h (horário de Brasília), e a fase de disputa de 
lance no dia 03/05/2021 às 09:00 h (horário de Brasília). 

4.0-DAS DEMAIS ALTERAÇÕES 

41— Ficam mantidas as demais condições no Edital no que não colidirem com as deste ADENDO. 

Quixadá-Ce, 13 de abril de 2021. 

crtLj wviw 
z1ose Ivan de Paiva Ju 

Prego.-'i • Oficial 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE ADENDO 

Certificamos que o Termo de Adendo ao Pregão Eletrônico n° 08.001/2021, cujo objeto é o REGISTRO 
DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE 
DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE QUIXADA-CE, foi afixado no dia 13 de abril de 2021 no 
flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá/Ce, 13 de abril de 2021. 

Trav. José Jorge, SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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O Pregoeiro do Município de Quixadá/Ce, no uso de suas atribuições legais, 
considerando a necessidade de alterações no edital oriundas de impugnação, conforme ofício 
expedido pela Secretaria da Educação anexo aos autos, resolve ADIAR o processo licitatório de 
Pregão Eletrônico n° 08.00112021-PERP, cujo objeto é Registro de preços visando futura e 
eventual aquisição de gêneros alimentícios destinado aos alunos da Rede Municipal da 
Educação Básica, de responsabilidade da Secretaria da Educação de Quixadá-Ce, com as 
seguintes datas e horários: 1. Início do recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 
19/04/2021 - 2. Fim do recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 03/05/2021 - 3. Abertura 
e julgamento das propostas: das 08hs01min às 08hs59m1n do dia 03/05/2021 - 4. Início da 
sessão de disputa de preços: às 09hs00min do dia 03/05/2021. 

Quixadá-Ce, em 14 de abril de 2021. 

e~ 

ly Ç- )
1 

José Ivan de Paiva Júni 
Pregoeiro 

PUBLICAR, para circular no dia 16104/2021, nos seguintes veículos de comunicação: 

• JORNAL O POVO 
• DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 

eu 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



FIs. 

Rubrica 

. COMISSÃO DE 
\.JCITAÇÃo, 
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Certificamos que o Termo de Adiamento referente ao Processo Licitatório de Pregão Eletrônico 
n° 08.001/2021-PERP, cujo objeto trata do Registro de preços visando futura e eventual 
aquisição de gêneros alimentícios destinado aos alunos da Rede Municipal da Educação Básica, 
de responsabilidade da Secretaria da Educação de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 14 de abril de 
2021, no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá-Ce, 14 de abril de 2021. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 


