
oN'c/;sPREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRANGA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N° 012/2018

Aos 26 dias do mês de março do ano de 2018, o Município de Piranga,
representado pelo Prefeito Municipal, Jose Carlos de Oliveira Marques, brasileiro, casado,
agricultor, inscrito no CPF sob o N° 933.867.706-06, residente e domiciliado neste
município Plr^nga/MG, ijayr^ g pr^g^nle m R^gl^írg glf PrgÇ9§ (ARP), r@fer§m§
gp pigçe&so Licitatório n" 039/2018, Pregão 025/2018, Registro de preços n" 014/2010,
que objetiva a aquisição de materiais de consumo, observados as especificações, bem
como, as cláusulas @ copidlções abaixo êstâbalaeidas.

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte
intearante desta, tendo sido. os referidos preços, oferecidos pela empresa Comercial
Oliveira Piranga Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob n° 21.248.486/0001-51, com sede na
Rua Benedito Valadares 249, Centro, Piranga - MG, CEP; 36480-000, neste ato
rpnresentada por Ivan Carlos Teixeira de Oliveira, portador da cédula de identidade RG n°
jyjQ-10813871, inscrito no CPF/MF sob o n° 102.273.862-18..

1 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 1 O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual aquisição de materiais de
consumo, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Edital,
seus Anexos e abaixo:

Lotes 01

Item Qtde.

10

280

50

330

Uníd. Descrição Marca
Valor

Unit.

Kg

Abacate Manteiga, de primeira qualidade,
casca lisa, verde in natura, apresentando grau
de maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, Com
ausência de sujidades. parasitas e larvas.

Ceasa 5,51

Unid.

Abacaxi, grupo 1, subgrupo colorido, classe 4,
categoria extra, em conformidade com a
legislação do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

Ceasa 7.99

Kg

Abóbora Tipo Moranga, de primeira qualidade,
casca firme e lisa, limpa e sem manchas ou
perfurações, forma arredondada, achatada e
em formato de gomes, tamanho variável de
médio a grade, polpa firme com coloração
alaranjado intenso, sem partes amolecidas,
manchas e mofo.

Ceasa 3,99

Unid.

Achocolatado em Pó, embalagem 1kg,
Enriquecido com vitaminas. Prazo de validade
mínimo de 12 (doze) meses, sendo que na
entrega do produto, a data de fabricação
máxima deverá ser de 30 (trinta) dias.

Apti 14,99
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4.700

2.200

2.070

Galao
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14

15

Unid.

Unid.

Pct.

Pct.

Unid.

10

200

100

Pct.

Unid.

Kg

Achocolatado Pronto para Beber, sabor
chocolate, 200ml, contendo vitaminas A, 0 e

ácido fólico. O produto deverá estar
acondicionado em embalagem tipo cartonada.
Prazo de validade mínimo de 120 dias a

contar da data de entrega.
Achocolatado Pronto para Beber, sabor frutas,
embalagem 200ml, contendo vitaminas A, 0 e
ácido fólico. O produto deverá estar
acondicionado em embalagem tipo cartonada.
Prazo de validade mínimo de 120 dias a

contar da data de entrega.
Açúcar Cristal, Pct. 5kg, origem vegetal,
sacarose de cana-de-açúcar, apresentando-se
sob forma de cristais irregulares de coloração
clara e uniforme, com aspecto, cor e cheiro
próprios e sabor doce, teor de sacarose
mínimo de 99,3% parap, admitindo umidade
máxima de 0,3% parap. sem fermentação,
isento de sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais,
validade mínima de 6 meses a partir da
entrega.
Açúcar diet em pó, qualidade similar à
marca"Tal E Qual "embalagem com
500g ramas.
Adoçante dietético em pó, contendo
Maltodextrina, Eduilcorantes artificiais
(ciclamato de sódio e sacarina sódica),
regulador de acidez (citrato de sódio), pote
com 500g.

Cemil 1,99

Cemil 0,99

Laçucar 8,99

Tal e Qual 12,99

Lowcucar 18,00

Adoçante Dietético Líquido, contendo
edulcorantes artificiais, cilcamato de sódio e

sacarina sódica. Frasco com 100ml.

Agua de coco natural e livre de contaminação,
lOOOmI.

Água Mineral, sem gás, galão de 20 litros.

Alecrim desidratado, embalagem com 03g.
Prazo de validade de, no mínimo, 06 meses,
sendo que na entrega do produto, a data de
fabricação máxima deverá ser de 15 dias.

Zero Cal 3,99

Ducoco 8,99

Real de

Que Luz
9,00

Viçosa 0,99

Alface, folhas crespas macias, formando uma
cabeça, de tonalidade verde e tamanho
uniforme, isenta de lesões que venham a
comprometer a qualidade e apresentação das
folhas, em conformidade com as

especificações do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

Alho Bulbo, inteiriço, nacional, de boa
qualidade, tamanho e coloração uniforme,
bem desenvolvida, firme e intacta.

Ceasa 1,89

Ceasa 13,99

Kua Bi-iediii', vaiaclSKíí. OSi C.-?!it'n
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28

140

50
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400
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300

140
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Bandeja

Pct.

Pct.

Pct.

Pct.

Pct.

Unid.

Kg

Kg

Pct,

Unid.

Ameixa seca desidratada. Bandeja
aproximadamente 250 gramas.

com

Amendoim Natural, grãos cru, sem casca,
embalagem de 500 gramas.

Amendoim Natural, moldo, cru, sem casca,

Pct. com 500 gramas.

Amido de Milho, embalagem com 500g,
validade mínima de 06 meses.

Arroz Longo Fino, Tipo 1, livre de sujidades e
substâncias estranhas ao produto, Pct. com 5
quilos. Prazo de validade de, no mínimo de 6
(seis) meses, sendo que na entrega do
produto, a data de fabricação máxima deverá
ser de 15 (quinze) dias.
Aveia em flocos, finos, produto resultante a
moagem de grãos de aveia após limpeza e
classificação composição centesimal; 12 g de
proteínas, 8g de lipídeos e 63g de
carboidratos. Embalagem 3Q0g.
Azeite de Oliva comum. Produto da

prensagem a frio da azeitona, acidez menor
que 01, coloração amarela esverdeado, que
possam ser novamente tampadas após
aberta. Embalagem contendo 500ml e prazo
de validade mínimo de 06 meses.

Bacon defumado.

Bala sortida, embalagem 600g.

Banana Prata, cor 6 (amarela), classe 18 para
comprimento, subclasse buquê, categoria
extra, em conformidade com a legislação do
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

Batata Inglesa Lisa, tipo especial, classe 3, de
boa qualidade, tamanho e coloração
uniformes, bem desenvolvida, firme e intacta.

Batata Palha, Pct. com 500gr, hermeticamente
fechada e esterilizada. Deverá ser rotulado de

acordo com a legislação vigente, sendo que
na entrega do produto, a data de fabricação
máxima deverá ser de 30 dias.

Bebida Láctea Fermentada, com Iogurte,
consistência semi-líquida, O produto deverá
estar acondicionado em embalagem plástica
flexível de 170g, hermeticamente fechado por
termo soldagem ou método que garanta a
inviolabilidade do produto. Prazo de validade
mínimo de 20 dias a contar da data de
entrega.

Viçosa

Anchieta

Anchieta

Anchieta

Codisul

Nayna

Gallo

Cia Carne

Sta Rita

Ceasa

Ceasa

Fritais

Paraíso

FlsiÜ

9,99

6,99

6,99

3,99

14,99

4,29

23,49

22,49

7,99

4,79

2,99

11,99

1,89
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80

50

1.700

500

34

Kg

Pct.

Caixa

Pct.

1.800 Caixa

Beterraba, firme, inteira, em perfeito estado de
maturação, uniforme, sem grandes variações
de tamanho, portando no mínimo. 02 (dois)
centimetros de talo em conformidade com as

especificações do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

Biscoito amanteigado, sabores e formatações
diversas, contendo; farinha de trigo, gordura
vegetal, açúcar, entre outros ingredientes. O
produto deverá estar acondicionado em
embalagem primária de polietileno
transparente, fechado por método que garanta
a inviolabilidade do produto. Prazo de validade
de, no mínimo, 01 mês, sendo que na entrega
do produto, a data de fabricação máxima
deverá ser de 15 dias.

Biscoito Doce, tipo maisena, composição:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
amido, açúcar Invertido, leite em pó
desnatado, sal, fermentos químicos
bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e

pirofosfato de sódio, estabilizante lecitina de
soja e aromatizantes, contém glúten. Caixa
com 24 Pct.s de 400 gramas cada. Prazo de
validade mínimo de 12 meses, sendo que na

entrega do produto, a data de fabricação
máxima deverá ser de 30 dias.

Biscoito Doce, tipo maisena, composição:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
amido, açúcar invertido, leite em pó
desnatado, sal, fermentos químicos
bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e

pirofosfato de sódio, estabilizante lecitina de
soja e aromatizantes, contém glúten.
Embalagem 200 gramas. Prazo de validade
minimo de 12 meses, sendo que na entrega
do produto, a data de fabricação máxima
deverá ser de 30 dias.

Biscoito tipo betvita, bom dia, feito com cereais
integrais
Biscoito Tipo Cream Cracker, composição:
farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada,
amido, extrato de malte, sal, açúcar, fermento
químico bicarbonato de sódio. Caixa contendo
27 Pct.s com 400 gramas cada. Prazo de
validade mínimo de 12 meses, sendo que na
entrega do produto, a data de fabricação
máxima deverá ser de 30 dias.

Ceasa 3,99

Aymoré 4,99

Dunga 86,40

Aymoré 2,99

Belvita 3,99

Dunga 86,40

Ruti Benedito Valadares n 09. Centro
Piracign -- MG- 36480 OQU
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500

220

6.600

175

30

10

5.000

Pct.

Unid,

Pct.

Unid.

Kg

Pct.

Biscoito Tipo Cream Cracker, composição:
farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada,
amido, extrato de maíte, sal, açúcar, fermento
químico bicarbonato de sódio. Pct.s com 200
gramas cada. Prazo de validade mínimo de 12
meses, sendo que na entrega do produto, a
data de fabricação máxima deverá ser de 30
dias.

Biscoito, tipo polvilho, Pct. grande.

Bolo sabor natural, contendo os ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
folico, margarina, fermento, açúcar, água ou
leite, ovos e essência de baunilha. O produto
deve estar acondicionado em embalagem
plástica inviolável, lacrada individualmente, de
modo a manter o padrão de qualidade e
facilitando a conferência na hora da entrega
do produto. Prazo de validade de, no minimo,
01 mês. Peso 500 gramas.
Bombom, bola com recheio à base de

castanha de caju, enolvido por uma camada
de bisoito waffer e coberto com uma camada

de chocolate ao leite. Pct. de 950 gramas
contendo 50 Unid.s.

Brócolis, Categoria I, isento de lesões que
venham a comprometer sua qualidade, em
conformidade com as especificações do
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, O produto deverá estar
embalado de acordo com a legislação vigente

Brócolis, tipo ramoso, tradicional, da família
brassicácea, devendo apresentar cabeças de
cor verde escura, firmes, compactas, com
granulação fina e sem sinais de murcha, em
conformidade com as especificações do
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. O produto deverá estar
embalado de acordo com a legislação vigente.
Café Torrado e Moído, Pct. com 500 gr,
categoria tradicional, com as seguintes
características: Café, em pó homogêneo,
torrado e moído, constituídos de grão de café
tipo 8 COB ou melhores, com no máximo 20%
em peso de grãos com defeitos pretos, verdes
e ou ardidos (PVA), evitando presença de
grãos preto-verdes e fermentados, gosto
predominante de café arábica, admitindo-se
café robusta, com classificação de bebida de
Dura à Rio, isento de gosto Rio Zona.

Aymoré 2,99

Oliveira 8,00

Oliveira 8,00

Serenata

de Amor
36,99

Ceasa 5,99

Ceasa 5,99

Caboclo 12,99

Rua Be-nedito V3iadar'ís jü Cen;
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43

130

20

Unid.

Unid.

44 350 Pct.

45 60 Pct.

46
100 Kg

Caldo de Galinha, em tabletes, composto de
sal, amido, açúcar, alho, cebola, gordura
vegetal, extrato de carne de frango. Peso
líquido: 63 gramas. Prazo de validade de, no
mínimo, 10 meses, sendo que na entrega do
produto, a data de fabricação máxima deverá
ser de 30 dias.

Canela em pó, pote 30g.

Canjica de Milho Branca, contendo 80% de
grãos inteiros, preparadas com matérias
primas sãs, despelicuiada, limpas, isenta de
matérias terrosas e parasitos. O produto deve
estar acondícionado em embalagem primária
atóxica, de polietileno transparente, resistente
6  hermeticamente fechado por termo
soidagem ou método que garanta a
inviolabilidade do produto, em embalagem
com peso liquido de 500 gramas. Prazo de
validade de, no mínimo, 6 (seis) meses, sendo
que na entrega do produto, a data de
fabricação máxima deverá ser de 15 (quinze)
dias, devendo constar na embalagem as datas
de fabricação e validade de forma legível.
Canjiquinha de milho definido como grãos ou
pedaços de grãos, amarela, livre de sujeiras e
corantes. Embalagem de 500 gramas. Prazo
de validade no mínimo de 06 meses, sendo
que na entrega do produto, a data de
fabricação máxima deverá ser de 15 dias,
devendo constar na embalagem as datas de
fabricação e validade de forma legível.

Carne Bovina, acém congelado, limpo, livre de
aponeuroses, fáscias musculares, tendões e
sebo. Livre de adição de água. Validade: os
dizeres de rotulagem devem atender
normatizaçào específica em vigor, possuindo o
selo do órgão de inspeção oficial, nome
verdadeiro do produto segundo nomenclatura
oficial, endereço completo do fabricante, peso
líquido, rotulagem nutricional, conservação
datas de produção/lote e vencimento. A
validade dos cortes fornecidos deverá estar
até um terço tomada ou 2 terços livre
(exemplo: validade de 60 dias, deverá ser
entregue com até 20 dias de produção).

Maggi 1,49

Viçosa 2,99

Anchieta 2,29

Anchieta 1,79

Minerva 18,99

Rua Benedito Vaiacfares n '09 Centro
Piranga - MG-- 36480-000

lei (311 3;'46-1260
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Carne Bovina, acém moído congeiado, limpo,
livre de aponeuroses, fásclas musculares,
tendões e sebo. Livre de adição de água.
Validade: os dizeres de rotulagem devem
atender a normatizaçâo específica em vigor,
possuindo o selo do órgão de inspeção oficial,
nome verdadeiro do produto segundo
nomenclatura oficial, endereço completo do
fabricante, peso líquido, rotulagem nutricional,
conservação, datas de produção/lote e
vencimento. A validade dos cortes fornecidos
deverá estar até um terço tomada ou 2 terços
livre (exemplo: validade de 60 dias, deverá ser
entregue com até 20 dias de produção).

Minerva 18,99

Carne bovina, resfriada ou congelada, tipo
músculo sem osso com registro no SIF ou
SISP. Aspecto próprio, não amolecido e nem
pegajosa, cor própria, sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de suiidades, parasitos e larvas.
Cebola Branca, classe 3, lisa, firme,
extremidades firmes, haste seca, sem brotos,
em perfeito estado de maturação, em
conformidade com a legislação do Ministério
da Agricultura Pecuária e Abastecimento.O
produto deverá estar acondicionado em saco
trançado de sisal ou plástico em perfeito
estado, de acordo com a legislação vigente.
Cebolinha

gramas.

desidratada, embalagem 25

Minerva 18,99

Ceasa 3,79

Cenoura Lisa, firme, limpa, fresca, coloração
amarelo gema, grupo Nantes ou Brasília,
classe 14 ou 18, categoria 01, tamanho médio
em conformidade com o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em
perfeito estado de maturação, inteiras e
uniformes, sem rugas, manchas, brotos ou
partes amoiecidas.

Cenoura, tipo baroa, firme, limpa, fresca,
coloração amarelo gema, grupo Nantes ou
Brasília, classe 14 ou 18, categoria 01,
tamanho médio em conformidade com o
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, em perfeito estado de
maturação, inteiras e uniformes, sem rugas,
manchas, brotos ou partes amoiecidas

Chantilly, embalagem 200g.
Chia em grão, Pct. com lOOg. Prazo de
validade de, no mínimo, 06 meses, sendo que
na entrega do produto, a data de fabricação
maxima deverá ser de 15 dias.

Caixa I Chocolate bis .caixa 126 gramas, 20 Unids.

Ceasa 1,89

Ceasa 3,79

Ceasa 6,99

Amélia 4,99

Nayna

Bis

6,49

4,49
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57
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62

63

64

220

Unid.

Pct.
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Unid.

Kg

210

20

Unid.

Unid.

Chocolate Granulado, de cacau, embalagem
de 500 gramas. Prazo de validade mínimo de
06 meses, a partir da data de entrega.
Coco Ralado Seco sem Açúcar, embalagem
100g, extraído pela desidratação da polpa do
coco, não poderá apresentar cheiro alterado
ou rançoso, com aspectos de fragmentos
soltos e de cor branca. Prazo de validade de,

no mínimo, 06 (seis) meses, sendo que na
entrega do produto, a data de fabricação
máxima deverá ser de 15 (quinze) dias.

Coco, seco, da Bahia.

Corante artificial, embalagem 500g.

Couve manteiga, isenta de lesões que venham
a  comprometer sua qualidade, em
conformidade com as especificações do
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. O produto deverá estar
embalado de acordo com a legislação vigente.

Couve-Flor Classe 6 (entre 19cm e 21 cm).
Categoria I, isento de lesões que venham a
comprometer sua qualidade, em conformidade
com as especificações do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O
produto deverá estar embalado de acordo com
a legislação vigente.

Dori 10,00

Menina 2,69

Ceasa 9,99

Sinhá 25,00

Ceasa 1,89

Coxa e Contra Coxa de Frango, congelado,
certificado sanitário emitido por órgão de
inspeção de produtos de origem animal,
transportados em caminhões frigoríficos
específicos com temperatura inferior à 5
graus, acondicionado na forma usual do
fornecedor. Validade de 90 dias.

Creme de Leite, embalagem gramas, produto
obtido do processamento do leite, açúcar e
lactose, tipo tradicional. Deverá estar
acondicionado em embalagem tipo cartonada,
com peso líquido de 300. Prazo de validade
de, no mínimo, 06 (seis) meses, sendo que na
entrega do produto, a data de fabricação
máxima deverá ser de 15 (quinze) dias.
Doce de Leite Pastoso, contendo os seguintes
ingredientes: leite e açúcar. O produto deverá
estar acondicionado em pote de vidro, fechado
por método que garanta a inviolabilidade do
produto. Prazo de validade mínimo de 06
meses, sendo que na entrega do produto, a
data de fabricação máxima deverá ser de 15
dias. Embalagem 700g.

Ceasa 6,49

Atalaia 7,49

Itambé 4,49

Triângulo 13,99

Rua Benediio Valadares n 09 Centro
R|'an9í. - MG-

Tf-, ::í ' , f/l.--
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65 320 Unid.

66

67

Kg

60 Pct.

68 50 Pct.

69
160 Kg

70
160

KG

Extrato de Tomate, ingredientes: produto
resultante da polpa de tomates maduros,
escolhidos, sem peles e sem sementes, por
processo tecnológico adequado.
Características do produto: deve apresentar
aspecto de massa mole, cor vermelha, cheiro
e odor próprios. Deve estar isento de
fermentação e não indicar processos
defeituosos. Rendimento mínimo de 01 (um)
quilo do produto para um mínimo de 50
porções. Validade de 12 meses da data de
fabricação, que deverá ser inferior a 60 dias
da data de entrega. Embalagem: em latas ou
embalagens tipo tetra-pak de 350g, constando
data de fabricação e validade de forma legível.

Farelo de aveia

Farinha de Mandioca Torrada, fina, livre de

sujidades, embalagem 500 gramas. Validade:
prazo de validade no mínimo de 06 (seis)
meses, sendo que na entrega do produto, a
data de fabricação máxima deverá ser de 15
(quinze) dias.
Farinha de Milho, fina, livre de sujidades.
Embalagem de 500 gramas. Prazo de validade
no mínimo de 06 (seis) meses, sendo que na
entrega do produto, a data de fabricação
máxima deverá ser de 15 (quinze) dias.
Farinha de Trigo com Fermento, tipo especial,
obtida do trigo sadio, devidamente limpa,
isenta de matéria terrosa e parasita, não
podendo estar úmida, fermentada ou rançosa.
O produto deverá estar acondicionado em
embalagem primária de polietileno,
hermeticamente fechado por termo soldagem
ou método que garanta a inviolabilidade do
produto. Prazo de validade de 04 (quatro)
meses, sendo que na entrega do produto, a
data de fabricação máxima deverá ser de 10
(dez) dias.

Farinha de Trigo sem Fermento, tipo especial,
obtida do trigo sadio, devidamente limpa,
isenta de matéria terrosa e parasita, não
podendo estar úmida, fermentada ou rançosa.
O produto deverá estar acondicionado em
embalagem primária de polietileno,
hermeticamente fechado por termo soldagem
ou método que garanta a inviolabilidade do
produto. Prazo de validade de 04 (quatro)
meses, sendo que na entrega do produto, a
data de fabricação máxima deverá ser de 10
(dez) dias.

Colonial 4,89

Nayna 12,20

Racha 5,29

Arara 3,29

Três

Coroas
2,49

Três

Coroas
2,39

Rua Benedito Valadares, n 09 Centro
Piranga-MG- 36480-000

Tel (3!; 3746 1260
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72
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74

77

78

79
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200

80

30

100

180

11

310

Pct.

Kg

Unid.

Unid.

Maço

Unid.

Pct.

Kg

Kg

Unid.
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mo.

Feijão Anão, tipo 01, preto, Pct. Ikg, in natura,
limpos e secos, em perfeito estado de
maturação, grãos inteiros, livre de elementos
estranhos ao grão adicionados à embalagem.
Prazo de validade de, no mínimo 06 (seis)
meses, sendo que na entrega do produto, a
data de fabricação máxima deverá ser de 15
(quinze) dias.
Feijão vermelho, safra nova, tipo 01, embalado
em saco de polietileno transparente, contendo
01 kg. O feijão deve atender toda legislação
sanitária vigente, com prazo de validade de no
mínimo 12 meses após a entrega. Constituído
de grãos inteiros, sãos, isentos de materiais
terrosos, sujidades e mistura de outras
variedades e espécies.
Fermento em Pó, composição básica: Amido
de milho ou fécula de mandioca, fosfato
monocálcico, bicarbonato de sódio e

carbonato de cálcio, frasco com 250g.
Fermento químico, tipo em pó, composto de
pirosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio,
fosfato monocálcico, acondicionado em

embalagem apropriada. Embalagem com 100
gramas

Fósforo de madeira, composto de vegetal e
minério, apresentado na forma de palito, com
ponta de pólvora, tamanho médio, Pct. com 10
caixas de 40 palitos cada.
Frango empanado congelado, Pct. de Ikg.

Fubá de milho, tipo mimoso, livre de sujeiras e
corantes. Embalagem de IKg. Prazo de
validade mínimo de 6 (seis) meses, sendo que
na entrega do produto, a data de fabricação
máxima deverá ser de 15 (quinze) dias.
Gengibre em casca Ikg. Prazo de validade de,
no mínimo, 06 meses, sendo que na entrega
do produto, a data de fabricação máxima
deverá ser de 15 dias.

Goiaba Vermelha, com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios, com polpa firme e intacta,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvidas e maduras, isentas de
enfermidades, material terroso, umidade
externa anormal, isenta de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem danos
físicos e mecânicos oriundo de manuseio e
transporte.

Granola Lightem grão, embalagem de 350g.
Prazo de validade de, no mínimo, 06 meses,
sendo que na entrega do produto, a data de
fabricação máxima deverá ser de 15 dias.

Ladeira 4,49

Ladeira 5,99

Royal 6,89

Royal 2,49

Fiat Lux 2,99

Pif Paf 22,98

Arara 1,79

Ceasa 9,99

Ceasa 7,99

Nayna 7,89
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81

82

83

84

85

86

200

10

50

110

100

40

Unid.

Molho

Unid.

Kg

Unid.

Kg

Hambúrguer; de carne bovina, com sal,
pesando 56 g cada; congelado; com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprio; livre de sujidades,
larvas e parasitas; rotulo contendo, data
fabricação, validade, peso, carimbo do SIF; e
suas condições deverão estar de acordo com
a  NTA-76(dec. 12486 de 20/10/78) e
{ma.2244/97); portaria n° 20 de 31 de julho de
2000 e suas alterações posteriores; produto
sujeito a verificação no ato da entrega aos
procedimentos administrativos determinados
pela secretaria de agricultura.
Hortelã de horta.

Hortelã Desidratado, deve ser constituído de
folhas sãs, limpas e desidratadas,
acondicionado em saco plástico transparente,
atòxico, resistente e hermeticamente vedado.

Deve apresentar coloração verde pardacenta,
aspecto, cheiro e sabor característico. Prazo
de validade de, no mínimo, 06 meses, sendo

que na entrega do produto, a data de
fabricação máxima deverá ser de 15 dias.
Embalagem de lOOg.
Inhame tipo Dedo, firme, tamanho uniforme,
em perfeito estado de maturação, sem partes
amolecidas, brotos, cortes ou cicatrizes, em
conformidade com a legislação do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Iogurte desnatado, natural, obtido de leite
pasteurizado desnatado, sem adição de polpa
de frutas ou saborizantes, sem adição de
açúcar, com consistência cremosa ou firme,
em embalagem de filme de polietileno, com
validade de no máximo 30 dias, a partir da
data de recebimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de

identificação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agrlcultura/SIF/DIPOA e carimbo
de inspeção. Embalagem de 170g.
Jiló, de primeira qualidade, tamanho e
coloração uniforme, sem lesões de origem
física ou mecânica, perfurações e cortes, em
condições adequadas para o consumo, estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades,
deverão se apresentar intactos e firmes, casca
brilhante.

Pif Paf 0,99

Ceasa 1,89

Ceasa 9,99

Ceasa 4,99

Paulista 2,89

Ceasa 4,99

Rua Bei>ediio Valadares n 09 Cenirc;
Piiaiiga MG- •j64«ü-()i)0

I ei ("1' 1 ■/.(,{!
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88

89

90

91

10

820

210

12

140

Litros

Kg

Kg

Unid.

Unid.

Unid.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

P 1 R A N G A

Laranja Lima, em bom estado de conservação,
sem mofo ou fermentação, odor estranho de
qualquer natureza, em conformidade com a
Legislação do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. Embalagem: O
produto deverá estar acondicionado em saco
trançado de sisal ou plástico em perfeito
estado, de acordo com a legislação vigente,

FIs
(y

Laranja tipo pêra, em bom estado de
conservação, sem mofo ou fermentação, odor
estranho de qualquer natureza, em
conformidade com a Legislação do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Leite Condensado, embalagem 395g,
produzido com leite integral e açúcar. O
produto deverá estar acondicionado em
embalagem cartonada, íntegra, com peso
líquido de 395 gramas. Prazo de validade de,
no mínimo 6 (seis) meses, a partir da entrega
do produto.
Leite desnatado. Pasteurizado, Tipo 0,
embalagem: tipo barriga mole, deverá estar
acondicionado em embalagem com 01 litro, de
polietileno, hermeticamente fechada por termo
soldagem ou método que garanta a
inviolabilidade do produto e acondicionados

em caixas plásticas em perfeito estado, de
acordo com a legislação vigente.
Leite em pó, integral, instantâneo, com no
mínimo 26% de gorduras, contendo pirofosfato
férrico e emulsificante lecitina de soja,
acondicionados em embalagem limpa,
resistente, atòxica, isenta de ferrugem, não
amassada, contendo 400g de peso líquido.
Embalagem apresentando externamente
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote data
de validade, quantidade do produto, e número
do registro no Ministério da Agricultura. Data
de validade mínima de 06 meses a contar da
data de entrega do produto.
Leite integral,
acondicionado

contendo 01 litro.

pasteurizado,
embalagem

longa
tetra

vida,
pack.

Limão Taiti, 1^ qualidade tamanho médio, grau
médio de amadurecimento.

Limão, tipo galego de 1'' qualidade, tamanho
médio, grau médio de amadurecimento, não
apresentando amassados, mofo, bolor e
aspectos de deteriorização.

Cesa 7,99

Ceasa 3,99

Triângulo 4,29

Quata 3,50

Nutril 15,99

Quata 2,99

Ceasa

Ceasa

4.99

4,99

Hna Benecliir Vaiaciares n oy Cí., [,
Piianga- Mb- 3f>4bO-C)Uu

'çl } •46 1 ̂ 6^
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97

98

99
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115

60

50

30

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Lingüiça de frango, sem pimenta,
apresentando aspecto normal, de boa
qualidade, sem umidade, não pegajosa, isenta
de sujidades, parasitas e larvas, mantida em
refrigeração e temperatura adequada.
Lingüiça Defumada. O produto deverá estar
acondicionado em embalagem original e
lacrado com selo ou solda inviolável,
respeitando a legislação vigente, portando
SIF, não sendo admitida violação da
embalagem original. Os dizeres de rotulagem
devem atender a normatização específica em
vigor, possuindo o selo do órgão de inspeção
oficial, nome verdadeiro do produto segundo
nomenclatura oficial, endereço completo do
fabricante, peso líquido, rotulagem nutricional,
conservação, datas de produção/lote e
vencimento. A validade deverá ser de, no

mínimo, 10 dias.

Lingüiça Toscana. O produto deverá estar
acondicionado em embalagem original e
lacrado com selo ou solda inviolável,
respeitando a legislação vigente, portando
SIF, não sendo admitida violação da
embalagem original. Os dizeres de rotulagem
devem atender a normatização específica em
vigor, possuindo o selo do órgão de inspeção
oficial, nome verdadeiro do produto segundo
nomenclatura oficial, endereço completo do
fabricante, peso líquido, rotulagem nutricional,
conservação, datas de produção/lote e
vencimento. A validade deverá ser de, no
mínimo, 10 dias.

Lingüiça, pura de carne suína. Contendo os
ingredientes: carne suína, sal, pimenta, alho,
entre outros.

Lingüiça, tipo Maria Rosa. O produto deverá
estar acondicionado em embalagem original e
lacrado com selo ou solda inviolável,
respeitando a legislação vigente, portando
SIF, não sendo admitida violação da
embalagem original. Os dizeres de rotulagem
devem atender a normatização específica em
vigor, possuindo o selo do órgão de inspeção
oficial, nome verdadeiro do produto segundo
nomenclatura oficial, endereço completo do
fabricante, peso líquido, rotulagem nutricional,
conservação, datas de produção/lote e
vencimento. A validade deverá ser de, no
mínimo, 10 dias.

Louro em folhas, Pct. com 100 gramas. Viçosa

Atalaia 10,49

So 13,49

Saudaly 13,49

So 12,50

Líder 7,00

Ru3 Beiifcclito Vaiaoâitrs II us Cenlio
firanga - MG- 'i648ü-000

T'^l 'Ml t:4'5 1?I50
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103

104

640

480

340

50

105

106

107

Kg

Pct.

Pct.

Unid.

70

190

100

Unid.

Kg

Kg

PREFEITURA MUNICIPAL DE

P I RAN GA

Maçã Fuji Nacional, classe 180, peso limite
mínimo de 96g e máximo de 104g, categoria
2, em bom estado de conservação e
maturação, sem grande variação de tamanho,
sem mofo ou fermentação, odor estranho de
qualquer natureza, em conformidade com a
legislação do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento..

FIs

Macarrão, tipo espaguete, sem ovos, podendo
conter os ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, sémola
de trigo, corante natural urucum e cúrcuma.
Embalagem de 500 gramas. Prazo de validade
de, no mínimo, 12 (doze) meses, sendo que
na entrega do produto, a data de fabricação
máxima deverá ser de 30 (trinta) dias.
Macarrão, tipo padre nosso, podendo conter

os ingredientes: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, sêmola de trigo,
corante natural urucum e curcuma.

Embalagem com 500 gramas. Prazo de
validade de, no mínimo, 12 (doze) meses,
sendo que na entrega do produto, a data de
fabricação máxima deverá ser de 30 (trinta)
dias.

Ceasa 5,50

Vilma 3,49

Vilma 3,49

Maionese ligt, contendo os seguintes
ingredientes: óleo vegetal e ovos
pasteurizados entre outros. O produto deverá
estar acondicionado em embalagem
cartonada. Prazo de validade mínimo de 12

meses após a entrega. Embalagem de 500g.
Maionese, contendo os seguintes
ingredientes: óleo vegetal e ovos
pasteurizados entre outros. Embalagem de
500 gramas. Prazo de validade mínimo de 12
(doze) meses após a entrega.

Mamão formoso, no formato oval, de casca
lisa e cor amarela, apresentando odor
agradável e consistência firme e em
conformidade com as especificações da
legislação do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

Mamão Papaya, no formato oval, de casca lisa
e cor amarela. Apresentando odor agradável e
consistência firme e em conformidade com as

especificações da Legislação do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Helmans 6,89

Mesa 6,89

Ceasa 4,99

Ceasa

Mandioca In Natura,
branca ou amarelada.

uniforme, de polpa

Manga Rosa, apresentando odor
característico, consistência firme e em
conformidade com a legislação do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Ceasa

5,99

3,50

Ceasa 4,99
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FIs

Pct.

Manjericão Desidratado: Deve ser constituído
de folhas sãs, limpas e desidratadas,
acondicionado em saco plástico transparente,
atóxico, resistente e hermeticamente vedado.

Deve apresentar coloração verde pardacenta,
aspecto, cheiro e sabor característico.
Embalagem de 5g, com dízeres de rotulagem,
data de validade, conforme legislação vigente.
Prazo de validade de, no mínimo, 06 meses,

sendo que na entrega do produto, a data de
fabricação máxima deverá ser de 15 dias.

Viçosa 1,99

Unid. Manteiga de 500mg. Cabore 18,99

Kg

Maracujá, tamanho médio, grau médio de
amadurecimento, não apresentando
amassados, mofo, bolor e aspectos de
deterioração. 0 produto deverá estar
acondicionado de acordo com a legislação
vigente. Deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente.

Ceasa 6,99

Unid.

Margarina com Sal, vegetal, produto
apresentado sob forma de emulsão plástica,
produzido basicamente a partir de óleos e ou
gorduras comestíveis de boa qualidade, leite
desnatado reconstituído e sal refinado. 0

produto deverá ter 15.000 Ul de vitamina A por
quilo. Embalagem de 500g. Validade mínima
de 180 dias a partir da data de fabricação, o
produto deverá apresentar inscrição no MS ou
registro em órgão competente.

Qualy 5,99

Kg

Melancia tipo Japonesa: inteira, globular, de
superfície uniforme, tamanho médio, em bom
estado de conservação e maturação, sem
mofo ou fermentação, sem odor estranho de
qualquer natureza, em conformidade com a
legislação do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

Ceasa 1,89

Kg

Mexerica Poucan, classe 70, coloração C4,
categoria 01, em bom estado de conservação,
sem mofo ou fermentação, odor estranho de
qualquer natureza, em conformidade com a
legislação do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

Ceasa 3,99

Pct.

Milho de Pipoca, beneficiado, polido, grupo
duro, classe amarelo, tipo 01, produto
separado com matéria prima sã e limpo, isenta
de matéria terrosa, detritos animais, vegetais,
parasitas e larvas, bem como livre de
umidade. Prazo de validade mínimo de 06
meses, sendo que na entrega do produto, a
data de fabricação máxima deverá ser de 15
dias. Embalagem 500 gramas

Anchieta 2,49

BG'ieii(i(, Va,ac!ci'(:i t ',j
Piranga - MG- :m/

Tfei f:ii) vf. j
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118

119

120

122

330

200

50

360

140

Unid.

Kg

Pct.

Unid.

Unid.

Pct,

Dúzia

Pct.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRANG A

Milho Verde em Conserva, embalagem 395g,
preparado com o grão comestível do Zea
mays, envasado, imersas em solução aquosa
apropriada em recipiente hermético,
submetidas ao adequado processo
tecnológico, atendendo as condições gerais da
NTA 31 do Código Sanitário Municipal de
Alimentos. Prazo de validade de, no mínimo,

12 (doze) meses, a partir da data de entrega.

"fis
V

Mortadela Carne Suína.

Muciion 05 Cereais, lata com 400g.

Oieo de Soja Refinado, isento de misturas de
outros óleos, água ou outras matérias
estranhas ao produto, ausência de sujidades,
lavras ou parasitas e outros contaminadores
biológicos. O produto deverá estar
acondicionado em embalagem primária tipo
garrafa PET, com volume líquido de 900mi,
constando as datas de fabricação e validade
de forma legível, prazo de validade de, no
mínimo de 12 (doze) meses, sendo que na
entrega do produto, a data de fabricação
máxima deverá ser de 30 (trinta) dias.

Óleo vegetal 500 ml.
Orégano Desidratado, constituído de folhas
sãs, limpas e desidratadas, acondicionado em
saco plástico transparente, atóxico, resistente
e hermeticamente vedado. Deve apresentar
coloração verde pardacenta, aspecto, cheiro e
sabor característico. Embalagem de 100g,
com dizeres de rotulagem, data de validade,
conforme legislação vigente. Legislação:
Resolução - RDC n° 276, de 22 de setembro
de 2005. Deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente. Prazo de validade de, no
mínimo, 06 meses, sendo que na entrega do
produto, a data de fabricação máxima deverá
ser de 15 dias.

Ovo de Galinha Especial, tipo A, fresco com
casca limpa e íntegra, branco, isenta de
umidade externa anormal, mofo ou cheiro
desagradável, de acordo com o padrão da
Associação Brasileira dos Avicultores.

Pão de forma integral, Pct. com 450g.

Stela

Doro
1,79

Confiança 6,99

Nestie 8,99

Corcovad

o
3,29

Concórdia 4,99

Viçosa 11,50

Ceasa 5,29

Karina 5,99

Hiia Vaiaciares ji oy C&hüo
piianga - MG-:i6«5ÒO OOO
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200
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Pct.

Pct.

Pct.

Unid.

Kg

Kg

Kg

PREFEITURA MUNICIPAL DE

P I RAN GA FIs
cr

•o

Pão de Queijo Congelado: ingredientes:
Polvilho, leite integral, ovo, queijo, óleo de
soja, creme vegetal e sal. Formato coquetel.
Embalagem plástica contendo as seguintes
informações: Indicação do fabricante,
quantidade e validade. Produto isento de
glúten. O produto deverá ser rotulado de
acordo com a legislação vigente. A rotulagem
deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes,
data de validade, lote e informações
nutricionais. Prazo de validade de, no mínimo,
06 meses, sendo que na entrega do produto, a
data de fabricação máxima deverá ser de 30
dias. 400g
Pão doce, bisnaguinhas, embalagem 300
gramas.

Pão para cachorro quente, Pct, com 10 Unid.s
com 50 gramas cada.
Pão para hambúrguer, com peso mínimo de
50g. O produto deverá estar acondicionado
em embalagem plástica inviolável, de modo a
manter o padrão de qualidade e facilitando a
conferência na hora da entrega do produto,
rotulado de acordo com a legislação vigente e
apresentar data de fabricação e data de
validade ser de 02 dias.

Peito de Frango, frango, congelado, embalado
em sacos plásticos, aproximadamente 01 kg
cada, certificado sanitário emitido por órgão de
inspeção de produtos de origem animal,
transportados em caminhões frigoríficos
específicos com temperatura inferior à 5
graus, acondicionado na forma usual do
fornecedor. Validade de 90 dias

Peixe Tipo Cascudo, inteiro para desossar.
deverá ser de boa qualidade, em perfeito
estado de conservação, com
aproximadamente 07 quilos. A carne deverá
ser firme e fria ao toque. Cheiro característico,
não amoniacal, sem resíduos de sangue ou
outras sujidades. O produto deve ser
acondicionado em embalagem plástica,
empacotados a vácuo. Deverá ser mantido
sob refrigeração de O a 5°C. Rotulado de
acordo com a legislação vigente. Validade: 3
meses após data de entrega.
Pepino, tipo caipira.

Pif Paf 5,50

Karina 5,99

Oliveira 4,00

Oliveira 0,60

Atalaia 7,99

Pesca 16,49

Ceasa 3,99

RusReoecliic. Vaiacld^es n C9
Pnat-fjri . M(.; 364B0 .'lOfi
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132

133

40

30

Fardo

136

137

Unid.

Kg

100

410

Unid.

Kg

138
90

Kg

Pimenta do Reino Moída, podendo ser das
variedades: Cingapura, Bragantina e
Guajarina. Deverá estar isenta de sujidades e
microorganismos. O produto deverá estar
acondicionado de acordo com a legislação
vigente. Prazo de validade de, no mínimo, 15
meses após a entrega.
Pimentão Verde, de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniforme, sem lesões de
origem física ou mecânica, perfurações e
cortes, em condições adequadas para o
consumo, estar livre de enfermidades, insetos
e sujidades, deverão se apresentar intactos e
firmes, casca brilhante.

Pipoca doce, fardo com 25 Unid.s de 40g.

Pirulito, com recheio mastigável sortido. Peso
aOOg, Pct. com 50 Unid.s.
Pó para Gelatina, sabor laranja, para o
preparo de sobremesa. O produto deve estar
acondicionado em embalagem de polietileno
leitoso, hermeticamente fechado por termo
soldagem ou método que garanta a
inviolabilidade do produto, com peso líquido de
1 quilo.

Viçosa

Ceasa

Ahtana

Pt

3,99

7,99

40.00

7,49

Presunto Cozido, de suíno magro, obtido de
pernil ou outra parte de suíno sadio, com
aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de
sujidade, parasito e larvas, acondicionado em
saco plástico transparente atômico, e suas
condições deverão estar de acordo com a
NTA 8 Decreto 12486 de 20/10/78. O produto
deve ser acondicionado em embalagens
plásticas, empacotados a vácuo. Deverá ser
mantido sob refrigeração de O a 5°C. O prazo
de validade deverá ser, no mínimo, 20 dias,
contando a data da entrega e estar a pelo
menos, 10 dias da data de fabricação do
produto, mantido sob refrigeração.
Queijo Minas, produzido a partir de leite
pasteurizado, prensado, maturado, de
consistência firme e sabor suave com peso
liquido médio variando de 800g a 01 Kg e
devidamente certificado (constando de SIM,
IMA ou SIF), de acordo com os termos da
Legislação Vigente. O produto deverá estar
acondicionado em embalagem de polietileno
transparente, fechado por método que garanta
a  inviolabilidade do produto. Rotulado de
acordo com a legislação vigente. Prazo de
validade mínimo de 5 dias, sendo que na
entrega do produto, a data de fabricação
máxima deverá ser de 2 dias.

Apti

Pif Paf

13,00

19,99

W 16,49
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V

T3

L2i

Kg

Queijo Tipo Müssarela, com registro no SIF ou
SISP, produto elaborado unicamente com leite
de vaca, com aspecto de massa semi-dura,
cor branco creme homogênea, cheiro próprio,
sabor suave, levemente salgado próprio,
umidade máx. 58% p/p e tipídio de leite min.
28% p/p. Deverá ser embalado a vácuo em
embalagem de plástico. Rotulado de acordo
com a legislação vigente. Validade: 04 meses,
mantido sob refrigeração até 10°C.

Servulo 23,49

Kg Queijo tipo Ricota, kg.
Pé de

Minas
13,49

Kg

Quiabo: liso, de boa qualidade, tamanho e
formato homogêneos, grupo cilíndrico, sub
grupo verde, classe 09. com tamanho
aproximado maior que 9 e menor que 12cm.
sem defeitos graves (fibrosos, podridão,
encaroçados, murchos, danos profundos por
geada ou tortos e sem pedúnculo, sem
manchas), categoria extra.

Ceasa 7,49

Unid.
Refrigerante 2 litros. Tipo: Coca-cola, Guaraná
Antártica, Pepsi, Fanta.

Pepsi 6.49

Unid.

Refrigerante em lata 220ml, de qualidade igual
ou superior a coca cola, fanta ou guaraná
antartica.

Coca cola 1,99

Kg

Repolho Verde, firme, em perfeito estado de
maturação, grandes, de coloração uniforme,
apresentando as folhas frescas, sem lesões
ou rachaduras, em conformidade com a
legislação do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, o produto deverá
estar acondiclonado em saco trançado de sisal
ou plástico em perfeito estado, de acordo com
a legislação vigente.

Ceasa 2,99

Unid.

Requeijão Cremoso, embalagem 200g. 0
produto deverá ser elaborado com leite ou
leite reconstituído, previamente tratado. Deve
ter consistência macia, textura cremosa, fina e
lisa. Cor e odor característicos. Deverá estar

acondicionado em embalagem primária
conforme do fornecedor, fechado por método
que garanta a inviolabilidade do produto e de
acordo com a legislação vigente. Rotulado de
acordo com a legislação vigente. Prazo de
validade mínima de 30 dias a contar da data

de entrega.

Minas

Colonial
5,29
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Molho

149

152

153

100

118

200

1300

700

KG

Pct.

Unid.

Caixa

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Caixa

Sal Refinado, Iodado, apresentando cristais
homogêneos, de coloração uniforme e com
adição de iodato de potássio, conforme
legislação específica. O produto deverá estar
acondicionado em saco de plástico em perfeito
estado, de acordo com a legislação vigente.
Prazo de validade de, no mínimo, 06 (seis)
meses após a entrega.
Salsicha. Tipo Hot Dog, resfriada, de 1®
qualidade, sendo que cada Unid. deverá pesar
aproximadamente 50g. O produto não deverá
apresentar superfície pegajosa, partes flácidas
ou de consistência anormal, com indicios de
fermentação pútrida, embalagem primária
apropriada flexível e transparente, com
certificado de inspeção estadual ou federal.
Deve ser acondicionado em embalagem
plástica flexível, atóxica, resistente e
transparente em Pct. de 1,0kg. mantido sob
refrigeração de 3 a 8°C. Rotulado de acordo
com a legislação vigente. Validade: 03 meses
a partir da data de entrega.
Salsinha verde.

Sardinha em Conserva, acondicionada em

óleo vegetal, sem pele e espinhas. O produto
deverá estar acondicionado em lata de folha

de flandres com verniz sanitário interno e
perfeitamente recravadas, com peso drenado
de aproximadamente 130g e selo do Ministério
da Agricultura. Pecuária e Abastecimento.
Deverá ser rotulado de acordo com a

legislação vigente, Prazo de validade mínimo
de 12 meses, sendo que na entrega do
produto, a data de fabricação máxima deverá
ser de 30 dias. Embalagem 130 gramas.

Sorvete, sabores variados, pote contendo 1

Suco artificial em pó 15 gramas, sabores
variados.

Suco de Abacaxi: pronto para beber,
composto de suco e polpa de fruta
concentrados, O produto deverá ser rotulado
de acordo com a legislação vigente. Prazo de
validade mínimo de 120 dias a contar da data

de entrega. Frasco de 01 litro.
Suco de Laranja: pronto para beber, composto
de suco e polpa de fruta concentrados. O
produto deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente. Prazo de validade mínimo
de 120 dias a contar da data de entrega.
Frasco de 01 litro

Caiçara

Pif Paf

Ceasa

Coqueiro

Trop Ice

Fresh

Tial

Tial

0,99

6,99

1,89

3.49

22.00

0,55

4,49

4,49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

P I R A N G A

Suco de Pêssego, pronto para beber,
composto de suco e polpa de fruta
concentrados. O produto deverá ser rotulado
de acordo com a legislação vigente. Prazo de
validade de, no mínimo, de 120 dias, a contar
da data de entrega. Frasco de 01 litro.
Suco de Uva, pronto para beber, composto de
suco e polpa de fruta concentrados. O produto
deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente. Prazo de validade de, no
mínimo de 120 dias a contar da data de
entrega. Frasco de 01 litro.
Tempero Pronto de Alho e Sal: com proporção
de 30% de alho, isento de pimenta do reino e
outros condimentos, sem substâncias
estranhas ao produto. Deverá estar
acondicionado em embalagem de 1kg, de
polletileno transparente, hermeticamente
fechado por termo soldagem ou método que
garanta a inviolabilidade do produto,
constando datas de fabricação e validade de
forma legível. Prazo de validade no mínimo de
12 meses, sendo que na entrega do produto, a
data de fabricação máxima deverá ser de 30
dias.

Tomate maduro, de boa qualidade, fresco,
tamanho e coloração uniformes, bem
desenvolvidos, firme e intacto.

Torrada integral, Pct. com 160g.

Uva Itália- grupo I, subgrupo branco, classe
03, subclasse 26, categoria extra, em
conformidade com a legislação do Ministério

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Uva, tipo passa, Pct. com 200g.

Vinagre Branco, 750ml, deverá estar
acondicionado em embalagem de polietileno
fechado por método que garanta
inviolabilidade do produto com volume líquido
de 750ml. Prazo de validade mínimo de 06

meses, sendo que na entrega do produto,
data de fabricação máxima deverá ser de 15
dias.

Tial

Tial

Santa

Amalía

4,49

4,49

5,99

Ceasa

Bauduco

Ceasa

Viçosa

7,99

2,99

10,99

4,00

Toscano 2,29

Unid.

Lote 03

Descrição Marca
Valor

Unit.

Rua Benedttf; Valadares r OS Cenuo
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Carne Suína, costelinha salgada, limpa, livre

de aponeuroses, fáscias musculares, tendões
e sebo. Livre de adição de água. Os dizeres
de rotulagem devem atender a normatização
específica em vigor, possuindo o selo do
órgão de inspeção oficial, nome verdadeiro do
produto segundo nomenclatura oficiai,
endereço completo do fabricante, peso liquido,
rotulagem nutricional, conservação, datas de
produção/lote e vencimento. A validade dos
cortes fornecidos deverá estar até um terço
tomada ou 2 terços livre (Exemplo: validade de
60 dias, deverá ser entregue com até 20 dias
de produção).

Fls

Carne Suína, lombo congelado, limpo,
embalado em plástico transparente e atòxico,
acondicionado em caixas lacradas, limpas,
secas, não violadas, resistentes, que
garantam a integridade do produto até o
momento do consumo. Validade: os dizeres de
rotulagem devem atender a normatização
especifica em vigor, possuindo o selo do
órgão de inspeção oficial, nome verdadeiro do
produto segundo nomenclatura oficial,
endereço completo do fabricante, peso líquido,
rotulagem nutricional, conservação, datas de
produção/lote e vencimento. A validade dos
cortes fornecidos deverá estar até 1/3 tomada

ou 2/3 livre da data de fabricação (exemplo:
validade de 60 dias, deverá ser entregue no
máximo com até 20 dias de produção).

Suinca

Suinca

12,73

13,71

Carne Suína, tipo pernil, congelada, sem osso,
limpo, livre de aponeuroses, fáscias
musculares, tendões e sebo. Livre de adição
de água. Validade: os dizeres de rotulagem
devem atender a normatização especifica em
vigor, possuindo o selo do órgão de inspeção
oficial, nome verdadeiro do produto segundo
nomenclatura oficial, endereço completo do
fabricante, peso líquido, rotulagem nutricional,
conservação, datas de produção/lote e
vencimento. A validade dos cortes fornecidos

deverá estar até um terço tomada ou 02 terços
livre (exemplo: validade de 60 dias, deverá ser
entregue com até 20 dias de produção).

Suinca 12,73

Lote 05

Unid. Descrição Marca Valor

Unit.

Pct. Canudinho plástico, Pct. com 100 Unid.s. Brink 4,89










































