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AVISO DE RETIFICAÇÃO 
 EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA, ESTADO DE MATO GROSSO, 

ATRAVÉS DA PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO, SRA. DANIELE PAULA 

MALTEZO, VEM POR MEIO DESTE, RETIFICAR CONTEÚDO DO ANEXO I - 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS, DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 043/2017, CONFORME SEGUE ABAIXO: 

 
 
ONDE SE LÊ:  
 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT 

 VALOR 

UNITARIO  

 

VALOR 

TOTAL  

1 45103 

ABACAXI PEROLA: Somente será 

aceito o fruto com a coroa. Fruto 

sadio, suficientemente 

desenvolvido, apresentar 

uniformidade quanto ao tamanho, 

cor, sabor e aroma, característicos 

da variedade, assim como manter 

sua forma e aparência.  Apresentar 

o grau de desenvolvimento ideal 

para consumo humano. Estar isento 

de lesões provocadas 

mecanicamente e por insetos ou 

doenças fitopatológicas. Não 

conterem terra ou corpos 

estranhos aderentes à casca. Não 

apresentar umidade externa 

anormal, odor e sabor estranho. 

Deverá estar isento de sujidade, 

parasitas e larvas. 

UNID 100   
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2 45115 

ACHOCOLATADO EM PÓ : 

Achocolatado em pó, lata de 400g, 

rico em Vitaminas e Minerais 

Actigen-E, onde contenham em 

uma porção de 20g, 75 Kcal, 17g de 

Carboidratos, 0,7g de Proteínas e 

0,6 g de Gordura Total, isento de 

Gordura Saturada e Gordura Trans. 

Em caso de produtos com 

embalagem (latas, potes, etc.) não 

serão aceitos aquelas que 

estiverem enferrujadas, estufadas, 

amassadas, trincadas, 

apresentarem vazamentos nas 

tampas, formação de espumas, ou 

qualquer outro sinal de alteração 

do produto. Deve conter o registro 

no MS, data de fabricação com 

prazo de validade e número de lote 

aparente, constando no rótulo 

declaração ou certificado do tipo do 

produto. Na entrega, somente será 

aceito o produto que tenha data de 

validade de, no mínimo, 6 meses. 

UNID  130   

3 45117 

AÇUCAR CRISTAL: Contendo 

sacarose, peneirado, originário do 

suco da cana, livre de fermentação, 

isento de matérias terrosas, 

parasitas e detritos animais e 

vegetais, contendo 

aproximadamente 99,2% de 

glicídios, rotulada de acordo com a 

legislação vigente. Embalagem 

primária transparente, incolor, 

termos soldado contendo 2kg. O 

produto e a embalagem devem 

obedecer à legislação vigente. 

Validade mínima de 6 meses, e 

fabricação de até 30 dias da 

entrega. 

UNID  1690   

4 3958 AGUA  MINERAL 20 LTS , não 

gasosa, (sem gas) oriunda de fonte 
UNID 325   
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natural que apresente laudo de 

analise do órgão competente. 

devera ser entregue em 

embalagens de 20lts. a embalagem 

deve conter ainda o local de origem 

do produto, capacidade ml, data do 

envasilhamento e data do 

vencimento e prazo de validade 

contidas no rotulo. data de validade 

não deve ser menor á 08 meses. 

5 49492 

ÁGUA MINERAL 497ML, não 

gasosa, (sem gas) oriunda de fonte 

natural que apresente laudo de 

analise do órgão competente. 

devera ser entregue em 

embalagens de 497ml tipo pet. a 

embalagem deve conter ainda o 

local de origem do produto, 

capacidade ml, data do 

envasilhamento e data do 

vencimento e prazo de validade 

contidas no rotulo. data de validade 

não deve ser menor á 08 meses. 

UNID 2900   
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6 45120 

ALFACE: Parte verde das hortaliças, 

de elevada qualidade, sem defeitos, 

com folhas verdes, sem traços de 

descoloração, turgescentes, 

intactas, firmes e bem 

desenvolvidas. Devem apresentar 

uniformidade no tamanho, aroma e 

cor, típicos da variedade. Nada que 

altere a sua conformação e 

aparência típica. As verduras 

próprias para o consumo devem ser 

procedentes de espécimes vegetais 

genuínos e sãos, serem frescas, 

abrigadas dos raios solares, 

estarem livres de insetos e 

enfermidades assim como de danos 

por eles provocados; estarem livres 

de folhas externas sujas e de terra 

aderente; estarem isentas de 

umidade externa anormal, odor e 

sabor estranhos. Não apresentar 

parasitas e larvas. 

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS: deverão 

obedecer aos padrões 

estabelecidos pela ANVISA. 

UNID 760   

7 45121 

ALHO: Peso médio: 40 g. Graúdo 

Nacional ou Importado. 

Classificação sem defeito 

suficientemente desenvolvido, com 

aspecto e sabor característico, 

uniformidade no tamanho e na cor. 

Não serão permitidas rachaduras, 

perfurações, cortes e dentes 

chochos ou brotados. 

Características gerais: deverá estar 

livre de enfermidades, insetos ou 

parasitas, umidade, terra e de 

resíduos de fertilizantes. Quanto às 

características microbiológicas, 

deverá obedecer LEGISLAÇÃO 

CABÍVEL. O produto deverá 

KG 415   
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apresentar o peso na embalagem. 

8 45122 

AMENDOIM:  Amendoim 

descascado cru, em embalagem de 

500g. Devem estar isentos de 

matéria terrosa, parasitas, fungos, 

vestígios de insetos e livres de 

umidade. Deverá apresentar 

validade mínima de 6 meses, a 

partir da data de entrega 

UNID 100   

9 45123 

AMIDO DE MILHO: Em pó fino, 

branco, inodoro, devem ser 

fabricados a partir de matérias 

primas sãs e limpas, isenta de 

matéria terrosa e parasitas. Não 

podem estar úmidos, fermentados 

ou rançosos. Embalados em papel 

impermeável, limpo, não violado e 

acondicionado em caixas de 

papelão resistente, que garantam a 

integridade do produto. Deverá 

apresentar validade mínima de 6 

meses a partir da data de entrega. 

Pacote com 1kg. 

UNID 135   

10 45124 

ARROZ AGULINHA: Arroz agulhinha, 

tipo 1, classe longo fino, subgrupo 

polido, em pacotes de 5 Kg. Devem 

estar isentos de matéria terrosa, 

parasitas, fungos, vestígios de 

insetos e livres de umidade. 

UNID  770   

11 45373 

BACON DEFUMADO, em pedaço, 

com identificação do produto e 

prazo de validade.  

KG 30   

12 49493 

BALA DOCE SORTIDAS  

MASTIGAVEL (Mole) - Em 

embalagens plastica de  700 GR, 

com identificação do produto, 

rotulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, fabricante, data 

de fabricação, validade e Registro 

no Ministerio da Agricultura. 

PACOTE 200   
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Validade minima de 1 ano a cont 

13 45126 

BANANA NANICA: Peso médio: 160 

g. Climatizada, oriunda de plantas 

sadias, destinado ao consumo “in 

natura”, devendo se apresentar 

fresca, ter atingido o grau máximo 

de tamanho, aroma, cor e sabor 

próprios da variedade, apresentado 

grau de maturação tal que lhe 

permita suportar a manipulação, o 

transporte, conservando-se em 

condições adequadas para o 

consumo mediato e imediato. Não 

apresentarem lesões de origem 

mecânica ou provocadas por 

insetos afetando a sua aparência, 

não conter substância terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos 

aderentes à superfície da casca, 

estarem isentos de umidade 

externa anormal, aroma e sabor 

estranhos, estarem livres de 

resíduos de fertilizantes. Tamanho 

médio e uniforme. Quanto às 

características microbiológicas, 

deverão obedecer aos padrões 

impostos pela LEGISLAÇÃO 

VIGENTE. O produto deverá 

apresentar o peso na embalagem. 

KG 415   

14 26004 BARRA DE GELO 10KG UNID 780   
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15 45128 

BATATA INGLESA: Tubérculo de 

elevada qualidade, selecionados e 

sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma 

e sabor típicos da variedade com 

uniformidade no tamanho e cor. 

Não são permitidas rachaduras, 

perfurações, cortes e lesões 

mecânicas ou provocadas por 

insetos ou doenças.   Deve estar 

livre de sujidades, terra ou resíduo 

de fertilizante aderente à casca. 

Ausência de odor e sabor estranho, 

assim como parasitas e larvas.  

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS: deverão 

obedecer aos padrões 

estabelecidos pela ANVISA. O 

produto deverá apresentar o peso 

na embalagem. 

KG 510   

16 40895 

BATATA PALHA: produto de alta 

qualidade, seco e crocante, baixo 

teor de gordura e sódio. 

Acondicionada em embalagem de 

plástico de 500gr. 

UND 300   

mailto:prefeituradecarlinda@yahoo.com.br
http://www.pmcarlinda.amm.org.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CNPJ 01.617.905/0001-78 

Gestão 2017 – 2020 

 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, n. º 83, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 

3525-2000 - E-mail: prefeituradecarlinda@yahoo.com.br – site: www.pmcarlinda.amm.org.br  

 

17 45129 

BETERRABA: Tubérculo de elevada 

qualidade, selecionados e sem 

defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma 

e sabor típicos da variedade com 

uniformidade no tamanho e cor. 

Não são permitidas rachaduras, 

perfurações, cortes e lesões 

mecânicas ou provocadas por 

insetos ou doenças.   Deve estar 

livre de sujidades, terra ou resíduo 

de fertilizante aderente à casca. 

Ausência de odor e sabor estranho, 

assim como parasitas e larvas.  

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS: deverão 

obedecer aos padrões 

estabelecidos pela ANVISA. O 

produto deverá apresentar o peso 

na embalagem. 

KG 200   

18 49494 

BICARBONATO DE SÓDIO: 

embalagem de 1 kg. COMPOSIÇÃO: 

bicarbonato de sódio 

UND 100   

19 45130 

BISCOITO DOCE DE 

LEITE/NATA/COCO: Biscoito doce 

sabor Leite/Nata/Coco, em pacotes 

de 400g, onde em uma porção de 

30g contenham 132 Kcal, 23g de 

Carboidratos, 2,7g de Proteínas e 

3,5g de Gorduras totais, 1,2g de 

Gordura Trans, 0,7g de Gordura 

Saturada, 0,7g de Fibra alimentar e 

116mg de Sódio. Cereais, 

farináceos e leguminosas devem 

estar isentos de matéria terrosa, 

parasitas, fungos, vestígios de 

insetos, livres de umidade e 

coloração específica 

UNID  1280   
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20 45131 

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 

DE COCO: Biscoito doce tipo 

rosquinha de coco em pacotes de 

400g, onde em uma porção de 30g 

contenham 129 Kcal, 22g de 

Carboidratos, 2,3g de Proteínas e 

3,3g de Gorduras totais, 0,9g de 

Gordura Trans, 0,9g de Gordura 

Saturada, 0g de Fibra alimentar e 

96mg de Sódio. Cereais, farináceos 

e leguminosas devem estar isentos 

de matéria terrosa, parasitas, 

fungos, vestígios de insetos, livres 

de umidade e coloração específica. 

UNID  190   

21 45132 

BISCOITO SALGADO: Biscoito 

salgado tipo Cream Cracker em 

pacotes de 400g, onde em uma 

porção de 30g contenham 135 Kcal, 

21g de carboidratos, 3g de 

Proteínas e 4,3g de Gorduras totais, 

1,5g de Gordura Trans, 0,9g de 

Gordura Saturada e 0,8g de Fibra 

alimentar e 278mg de Sódio. 

Cereais, farináceos e leguminosas 

devem estar isentos de matéria 

terrosa, parasitas, fungos, vestígios 

de insetos, livres de umidade e 

coloração específica 

UNID  1130   

22 49495 CAIXA DE BOMBOM 400G CAIXA 50   

23 21638 

CAFÉ EM PÓ: Devidamente 

selecionado, beneficiado, torrado e 

moído. Embalagem de 500 GR peso 

líquido, conforme determina 

legislação e com selo da ABIC. Prazo 

mínimo de validade de 4 meses. 

UNID  2730   

24 24046 

BOMBOM: redondo, preparado 

com cacau, açucar, leite, manteiga 

de cacau e outras substâncias, 

embalagem atóxica, contendo 1kg 

UND 20   
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25 49496 

CALDO DE CARNE 21G COM DOIS 

TABLETES. validade não devera ser 

menor que 06 a 08 meses. 

embalagem do produto deve 

conter registro da data de 

fabricação, peso e validade 

estampada no rotulo da 

embalagem. 

CX 60   

26 25988 

CANJICA AMARELA: Tipo 1, 

contendo 80% de grãos inteiros, 

preparados com matérias primas 

são limpas, isentas de matérias 

terrosas, parasitos e de 

detritosanimais ou vegetais com no 

máximo de 15% de unidade - bem. 

500g. 

UNID 250   

27 49497 

CARNE BOVINA DE 1ª:  TIPO 

PATINHO. Não deverá haver cristais 

de gelo, água dentro da 

embalagem, e sinal de 

recongelamento, a consistência 

deve ser firme, não amolecida nem 

pegajosa, com odor e cor 

característica: vermelho vivo, sem 

escurecimento ou manchas 

esverdeadas. As carnes deverão ser 

entregues em sacos plásticos 

transparentes, devidamente 

fechados, higienizados e livres de 

qualquer sujidade, pesando no 

máximo 5 Kg porpacote para 

facilitar o recebimento, 

descongelamento e a conferência 

da mercadoria. Cada pacote de 

carne deverá conter o peso 

confirmando o pedido feito. O 

produto deverá apresentar registro 

do órgão fiscalizador competente 

KG 15   
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28 49498 

CARNE BOVINA TIPO ALCATRA EM 

BIFE KG Não deverá haver cristais 

de gelo, água dentro da 

embalagem, e sinal de 

recongelamento, a consistência 

deve ser firme, não amolecida nem 

pegajosa, com odor e cor 

característica: vermelho vivo, sem 

escurecimento ou manchas 

esverdeadas. As carnes deverão ser 

entregues em sacos plásticos 

transparentes, devidamente 

fechados, higienizados e livres de 

qualquer sujidade, pesando no 

máximo 5 Kg porpacote para 

facilitar o recebimento, 

descongelamento e a conferência 

da mercadoria. Cada pacote de 

carne deverá conter o peso 

confirmando o pedido feito. O 

produto deverá apresentar registro 

do órgão fiscalizador competente 

KG 330   

29 49499 

CARNE BOVINA TIPO COSTELA KG 

Não deverá haver cristais de gelo, 

água dentro da embalagem, e sinal 

de recongelamento, a consistência 

deve ser firme, não amolecida nem 

pegajosa, com odor e cor 

característica: vermelho vivo, sem 

escurecimento ou manchas 

esverdeadas. As carnes deverão ser 

entregues em sacos plásticos 

transparentes, devidamente 

fechados, higienizados e livres de 

qualquer sujidade, pesando no 

máximo 5 Kg porpacote para 

facilitar o recebimento, 

descongelamento e a conferência 

da mercadoria. Cada pacote de 

carne deverá conter o peso 

confirmando o pedido feito. O 

produto deverá apresentar registro 

KG 15   
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do órgão fiscalizador competente 

30 49500 

CARNE BOVINA TIPO FRALDINHA 

KG Não deverá haver cristais de 

gelo, água dentro da embalagem, e 

sinal de recongelamento, a 

consistência deve ser firme, não 

amolecida nem pegajosa, com odor 

e cor característica: vermelho vivo, 

sem escurecimento ou manchas 

esverdeadas. As carnes deverão ser 

entregues em sacos plásticos 

transparentes, devidamente 

fechados, higienizados e livres de 

qualquer sujidade, pesando no 

máximo 5 Kg porpacote para 

facilitar o recebimento, 

descongelamento e a conferência 

da mercadoria. Cada pacote de 

carne deverá conter o peso 

confirmando o pedido feito. O 

produto deverá apresentar registro 

do órgão fiscalizador competente 

KG 300   
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31 49501 

CARNE DE 2ª PICADA SEM OSSO 

(ACEM): Carne de 2ª picada sem 

osso (Kg). Cortes com espessura de 

aproximadamente 6 cm, o que 

especifica “isca de carne”, sem 

pelancas, gorduras e osso. Não 

deverá haver cristais de gelo, água 

dentro da embalagem, e sinal de 

recongelamento, a consistência 

deve ser firme, não amolecida nem 

pegajosa, com odor e cor 

característica: vermelho vivo, sem 

escurecimento ou manchas 

esverdeadas. As carnes deverão ser 

entregues em sacos plásticos 

transparentes, devidamente 

fechados, higienizados e livres de 

qualquer sujidade, pesando no 

máximo 5 Kg porpacote para 

facilitar o recebimento, 

descongelamento e a conferência 

da mercadoria. Cada pacote de 

carne deverá conter o peso 

confirmando o pedido feito. O 

produto deverá apresentar registro 

do órgão fiscalizador competente 

KG 3310   

32 45135 

CARNE MOÍDA DE 2ª (ACEM): Carne 

moída de 2ª (Kg). Não serão aceitos 

produtos onde se perceba a olho 

nu que existe mais gordura do que 

carne no processo. As carnes 

deverão ser entregues em sacos 

plásticos transparentes, 

devidamente fechados, 

higienizados e livres de qualquer 

sujidade, pesando no máximo 5 Kg 

por pacote para facilitar o 

recebimento, descongelamento e a 

conferência da mercadoria. Cada 

pacote de carne deverá conter o 

peso confirmando o pedido feito. O 

produto deverá apresentar registro 

KG 1300   
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do órgão fiscalizador competente 

33 40755 

CARNE SUINA: Proveniente de 

animais abatidos sob inspeção 

veterinaria. Deve apresentar-se 

livre de parasitas e de qualquer 

substancia contaminante que possa 

alterar os aspestos normais do 

produto. 

KG 300   

34 49502 
CARVÃO: saco com 5 kg de carvão 

vegetal. 
UND 50   

35 45137 

CEBOLA: Classificação média, sem 

defeito, suficientemente 

desenvolvida, com aspecto e sabor 

típicos da variedade e uniformidade 

no tamanho e na cor. Não serão 

permitidas rachaduras, perfurações 

e cortes. Características gerais: 

deverá estar livre de enfermidades, 

de umidade externa anormal, de 

resíduos de fertilizantes. Quanto às 

características microbiológicas, 

deverá obedecer à LEGISLAÇÃO 

VIGENTE. Quanto às características 

microscópicas, não deverá 

apresentar sujidades e parasitas. O 

produto deverá apresentar o peso 

na embalagem. 

KG 605   
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36 45138 

CENOURA: Raiz de elevada 

qualidade e sem defeitos, 

suficientemente desenvolvidos, 

com aspecto, aroma e sabor típicos 

da variedade e uniformidade no 

tamanho e na cor. Não são 

permitidas rachaduras, perfurações 

e cortes. Os tubérculos próprios 

para o consumo devem proceder 

de espécimes vegetais genuínos e 

sãos, serem de colheita recente, 

não estarem danificados por 

quaisquer lesões de origem 

mecânica que afetem sua 

aparência, estarem livres de 

enfermidades, estarem livres de 

terra aderente à casca, estarem 

isentos de umidade externa 

anormal, odor e sabor estranhos, 

de resíduos de fertilizantes. A polpa 

deverá estar intacta e limpa. 

Quanto às características 

microbiológicas, os tubérculos 

devem obedecer os padrões 

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

Quanto às características 

microscópicas, não deverá 

apresentar sujidades, parasitos e 

larvas. O produto deverá 

apresentar o peso na embalagem. 

KG 430   

37 21068 

CHÁ MATE, CAIXA COM 250GR: 

Composição; Folhas  e talos 

tostados de erva- mate, sabor e cor 

caracteristico, dupla embalagem 

(plástica e caixa de papelão), com 

identificação do produto, rótulo 

com ingredientes.  

UNID 750   
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38 45140 

CHEIRO VERDE: Parte verde das 

hortaliças, de elevada qualidade, 

sem defeitos, com folhas verdes, 

sem traços de descoloração, 

turgescentes, intactas, firmes e 

bem desenvolvidas. Devem 

apresentar coloração e tamanho 

uniformes e típicos da variedade. 

Verduras próprias para o consumo 

devendo ser procedentes de 

plantas sadias, serem frescas, 

abrigadas dos raios solares, 

apresentarem grau de 

desenvolvimento ideal quanto ao 

tamanho, aroma, cor e sabor que 

são próprias da variedade; estarem 

livres de insetos e doenças, assim 

como de seus danos.  Isentas de 

terra aderente, umidade anormal, 

odores e sabores estranhos. 

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS: deverão 

obedecer aos padrões 

estabelecidos pela ANVISA 

UNID 420   

39 26039 CHOCOLATE EM PÓ 400G UND 40   

40 45141 

CHUCHU: Legumes de elevada 

qualidade, suficientemente 

desenvolvidos. Deve apresentar 

aroma, sabor, coloração e 

tamanhos uniformes e típicos da 

variedade. Não são permitidos nos 

legumes defeitos que alterem a sua 

conformação e aparência.  Os 

legumes próprios para o consumo 

devem ser procedentes de vegetais 

genuínos, estarem livres de 

enfermidades; não danificados por 

qualquer lesão de origem mecânica 

ou por insetos; não estarem sujos 

de terra; não conterem corpos 

estranhos aderentes, isentos de 

umidade externa anormal, odor e 

KG 250   
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sabor estranhos. CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS: Os legumes 

deverão obedecer aos padrões 

estabelecidos pela ANVISA. 

Características microscópicas: 

Ausência de sujidades, parasitos e 

larvas. O produto deverá 

apresentar o peso na embalagem 

conforme solicitação. 

41 45142 

COCO RALADO: Produto de boa 

qualidade, com adição de açúcar, 

isentos de substâncias estranhas 

em sua composição, embalagem de 

100g. Com registro no ministério da 

saúde, data de empacotamento e 

prazo de validade aparente. O 

produto a ser entregue não poderá 

ter validade inferior a 6 meses.   

UNID 50   

42 45143 

COLORÍFICO: O colorífico deve ser 

constituído de matéria prima de 

boa qualidade e apresentar 

aspecto, cor, cheiro e sabor 

característico do produto, 

contendo no máximo 10% de sal, 

de acordo com as normas vigentes. 

Deverá conter a validade de06 

meses a 01 ano, rotulagem, data de 

fabricação. Registro no MS. De 

acordo com a RDC nº 276/2005. 

Pacote com 500g.  

KG 90   
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43 45144 

COUVE MANTEIGA: Parte verde das 

hortaliças, de elevada qualidade, 

sem defeitos, com folhas verdes, 

hidratadas, sem traços de 

descoloração, turgescentes, 

intactas, firmes e bem 

desenvolvidas. Deve apresentar 

aroma, coloração e tamanho 

uniformes e típicos da variedade. 

Não são permitidos defeitos nas 

verduras que lhe alterem a sua 

conformação e aparência. As 

verduras próprias para o consumo 

devem ser procedentes de vegetais 

genuínos e sãos, serem frescas, 

abrigadas dos raios solares, 

estarem livres de insetos e 

enfermidades assim como seus 

danos, estarem isentas de umidade 

externa anormal, odor e sabor 

estranhos. Quanto às 

características microbiológicas, as 

verduras deverão obedecer aos 

padrões estabelecidos pela ANVISA. 

Totalmente livres de sujidades e 

parasitas. CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS: deverão 

obedecer aos padrões 

estabelecidos pela ANVISA. 

UNID 190   

mailto:prefeituradecarlinda@yahoo.com.br
http://www.pmcarlinda.amm.org.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CNPJ 01.617.905/0001-78 

Gestão 2017 – 2020 

 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, n. º 83, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 

3525-2000 - E-mail: prefeituradecarlinda@yahoo.com.br – site: www.pmcarlinda.amm.org.br  

 

44 45145 

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 

(kg): Cortes com espessura de 

aproximadamente 8 cm, 

refrigeradas à 4°C por no máximo 

48 horas. Os produtos devem 

mostrar o peso nas embalagens 

confirmando o pedido feito. As 

carnes deverão ser entregues em 

sacos plásticos transparentes, 

devidamente fechados, 

higienizados e livres de qualquer 

sujidade, pesando no máximo 5 kg 

por pct para facilitar o 

recebimento, descongelamento e a 

conferência da mercadoria. O 

produto deverá apresentar  registro 

do órgão fiscalizador competente. 

KG 80   

45 5751 

CRAVO: obtido de botão floral de 

especime genuína, de coloração 

parda escura, cheiro e sabor 

próprios, isente de detritos e 

impurezas, embalagem plástica 

atóxica, com 40G 

UND 40   

46 49503 

CREME DE CEBOLA:  mistura para 

preparo de creme de cebola, com 

realçador de sabor glutamato de 

monossódico, aromatizante, sem 

conservantes e corantes arificiais, 

isento de sujidades, parasitas e 

larvas, embalado em saco 

laminado, lacrada e rotulada 

UND 20   

47 45376 

CREME DE LEITE CAIXA COM 

200GR: Creme de leite embalagem 

tipo tetra rex, com identificação do 

produto, rótulo com igredientes, 

valor nuticonal do produto, peso , 

fabricante, data de fabricação e 

validade minima de 6 meses. 

UNID 280   
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48 45367 

DOCE EM PASTA: Doce de frutas, 

potes de 400g. Deve constar na 

embalagem: registro, data de 

fabricação, prazo de validade 

mínima de 6 meses a contar da 

data de entrega, composição 

nutricional e peso liquido. 

UNID 130   

49 45471 

EMULSIFICANTE: Tipo Emustab 

pote plastico de 200g, com 

identificação do protudo rótulo 

com ingredientes valor nutricional 

do produto, peso, fabricante, data 

de fabricação e validade. Validade 

minima de 6 meses a contar da 

data de entrega 

UNID 10   

50 45380 

ERVILHA: Reidratada, em conserva, 

com no minimo 200g. Embalagem 

com identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de 

validade e peso liquido. O produto 

devera ter registro no ministerio da 

agricultura e/ou ministerio da 

saude. 

UNID 200   

51 45472 

ESSENCIA DE BAUNILHA: Composto 

por, água destilada, alcool etílico, 

corante caramelo e aromatizante. 

Embalagem em vidro com 30 ml. 

Rótulo com ingredientes, valor 

nutricional do produto, peso, 

fabricante, data de fabricação. 

UNID 10   
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52 45147 

EXTRATO DE TOMATE: Duplo e 

concentrado, elaborado com frutos 

sadios, limpos e sem sementes. 

Isento de fermentações. Deve 

apresentar cor, sabor, odor 

característico, consistência pastosa, 

com peso líquido de 340 g. Validade 

mínima de 6 meses, e fabricação de 

até 30 dias da entrega. Em caso de 

produtos com embalagem (latas, 

potes, etc.) não serão aceitos 

aquelas que estiverem 

enferrujadas, estufadas, 

amassadas, trincadas, 

apresentarem vazamentos nas 

tampas, formação de espumas, ou 

qualquer outro sinal de alteração 

do produto.  

UNID 440   

53 45148 

FARINHA DE MANDIOCA: farinha de 

mandioca fina, crua, fabricada a 

partir de matérias-primas limpas e 

isentas de matéria terrosa e 

parasita; Não devem estar úmidas, 

fermentadas ou rançosas; 

embaladas em pacotes plásticos, 

transparentes, limpos, não 

violados. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de 

identificação, procedência e 

informações nutricionais, número 

do lote e quantidade do produto. 

Deverá apresentar validade mínima 

de 5 meses a partir da data de 

entrega. De acordo com a 

resolução 12/78 da CNNPA. Pacote 

com 1 kg. 

KG 275   
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54 45149 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL: 

Enriquecida com ferro e ácido 

fólico. Tipo Especial. Obtido de 

grãos de trigo sãos, limpos e 

isentos de matéria terrosa e 

parasita. Não podendo estar úmida, 

fermentada ou rançosa, devendo 

obedecer à legislação vigente, 

embalada em pacotes de 1 kg. 

Prazo mínimo de validade de 

4meses. 

KG 725   

55 45150 

FEIJÃO CARIOCA: Carioca, tipo I, 

natural, constituído de no mínimo 

95% de grãos inteiros e 

correspondentes à variedade no 

tamanho e cor. Maduros, limpos e 

secos. Embalagem primária: 

embalado em pacote plástico 

atóxico, transporte, termossoldado, 

resistente, com peso líquido de 1 

kg, devidamente impresso as 

informações exigidas por lei. Será 

permitido o limite de 2% de 

impurezas e materiais estranhos, 

obedecendo a Portaria 161 de 

24/07/87 – M.A. Deve estar de 

acordo com a legislação vigente. 

Prazo mínimo de validade de 6 

meses e data de empacotamento 

de até 30 dias. 

UNID 360   

56 45473 

FERMENTO BIOLOGICO: Para pão 

embalagem de 100g, com 

ingredientes, valor nutricional, 

peso, fabricante, data de fabricação 

e validade. 

UNID 150   
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57 45152 

FERMENTO QUIMICO EM PÓ: 

Embalagem, lata de 100g. 

Ingredientes básicos: amido de 

milho ou fécula de mandioca, 

fosfato monocálcico e bicarbonato, 

conforme legislação vigente. Prazo 

mínimo de validade de 6 meses e 

data de fabricação de até 30 dias.   

UNID 256   

58 26001 

FRANGO CONGELADO: 

semiprocessado em embalagem de 

plástico. 

KG 1060   

59 45154 

FUBÁ: Tipo mimoso, 100% milho. 

Oriundo da moagem do grão de 

milho, sadio e limpo, não devendo 

conter materiais terrosos, parasitas 

e detritos de animais e vegetais. 

Deve conter cor e sabor 

característicos, embalado em saco 

plástico atóxico, transparente, 

impresso as informações exigidas 

por lei vigente, identificando o 

número de registro no órgão 

competente, contendo peso líquido 

de 500g, com prazo de validade de 

no mínimo 180 dias.  

UNID 260   
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60 23948 

GENGIBRE   Raiz de elevada 

qualidade e sem defeitos, 

suficientemente desenvolvidos, 

com aspecto, aroma e sabor típicos 

da variedade e uniformidade no 

tamanho e na cor. Não são 

permitidas rachaduras, perfurações 

e cortes. Os tubérculos próprios 

para o consumo devem proceder 

de espécimes vegetais genuínos e 

sãos, serem de colheita recente, 

não estarem danificados por 

quaisquer lesões de origem 

mecânica que afetem sua 

aparência, estarem livres de 

enfermidades, estarem livres de 

terra aderente à casca, estarem 

isentos de umidade externa 

anormal, odor e sabor estranhos, 

de resíduos de fertilizantes. A polpa 

deverá estar intacta e limpa. 

Quanto às características 

microbiológicas, os tubérculos 

devem obedecer os padrões 

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

Quanto às características 

microscópicas, não deverá 

apresentar sujidades, parasitos e 

larvas. O produto deverá 

apresentar o peso na embalagem. 

KG 20   

61 49505 

KIWI KG: Procedente de planta 

sadia, destinado ao consumo “in 

natura”, devendo se apresentar 

fresca, ter atingido o grau ideal no 

tamanho, aroma, cor e sabor 

próprios da variedade. Grau de 

maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo imediato. Não estarem 

danificadas por quaisquer lesões de 

KG 10   
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origem mecânica ou por insetos 

que afetem suas características, 

não conter substância terrosa, 

sujidades, produtos químicos ou 

corpos estranhos aderentes, sem 

aroma e sabor estranhos. Tamanho 

médio e uniforme. Obedecer aos 

padrões CONFORME A LEGISLAÇÃO 

VIGENTE. 

62 45157 

LARANJA: Peso médio 200 g. 

Procedente de planta sadia, 

destinado ao consumo “in natura”, 

devendo se apresentar fresca, ter 

atingido o grau ideal no tamanho, 

aroma, cor e sabor próprios da 

variedade. Grau de maturação tal 

que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a 

conservação em condições 

adequadas para o consumo 

imediato. Não estarem danificadas 

por quaisquer lesões de origem 

mecânica ou por insetos que 

afetem suas características, não 

conter substância terrosa, 

sujidades, produtos químicos ou 

corpos estranhos aderentes, sem 

aroma e sabor estranhos. Tamanho 

médio e uniforme. Obedecer aos 

padrões CONFORME A LEGISLAÇÃO 

VIGENTE.  

KG 30   

63 22950 

LEITE CONDENSADO: Leite 

condensado, embalagem tipo tetra 

rex (caixinha) de 395g, com 

identificação do produto, rotulo 

com ingredientes, valor nutricional, 

peso, fabricante, data de fabricação 

e validade. Mínima de 6 meses a 

contar da data. 

UNID 150   
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64 45474 

LEITE DE COCO: natural, 

concentrado, procedente de frutos 

sãos e maduros, isento de 

sujidades, parasitas e larvas, com 

aspecto de cor, cheiro e sabor 

próprios, embalagem de 200 ml 

UNID 50   

65 45159 

LEITE INTEGRAL EM PÓ: Leite em 

pó integral, embalagem de 400g. Pó 

uniforme, sem grumos. Cor branco 

amarelado, sabor agradável, não 

rançoso, semelhante ao leite fluído. 

UNID 50   

66 45158 

LEITE INTEGRAL: Leite UHT integral, 

embalagem asséptica de 1 litro. 

Composto por 3,0% de gorduras 

totais, 2,0% de gorduras saturadas, 

3,0% de proteínas e 4,5% de 

carboidratos. Cada 100ml do 

produto deverá conter em média 

58 Kcal 

UNID 1190   

67 23899 

LINGÜIÇA CALABRESA: Lingüiça tipo 

calabresa de carne suina pura e 

limpa, de 1ª qualidade adicionada 

de toucinho e condimentos 

naturais em proporções adequadas 

ao tipo calabres submetida ao 

precesso de cura, embalada a 

vacuo. 

KG 50   

68 21025 

LINGÜIÇA MISTA: Com carne bovina 

e porco, acondionada em 

embalagem adequada de acordo 

com as normas da ANVISA, com 

cor, odor e sabor caracteristicos. 

KG 30   
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69 45161 

MAÇA: Maçã Nacional Fuji/Gala, 

produto procedente de planta 

sadia, destinado ao consumo “in 

natura”, devendo se apresentar 

fresca, ter atingido o grau ideal no 

tamanho, aroma, cor e sabor 

próprios da variedade, apresentar 

grau de maturação tal que lhe 

permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo mediato e imediato. Não 

estarem danificadas por quaisquer 

lesões de origem física ou mecânica 

ou por insetos e doenças que 

afetem suas características. Não 

conter substância terrosa sujidades, 

produtos químicos ou corpos 

estranhos aderentes à superfície da 

casca, estarem isentos de umidade 

externa anormal, aroma e sabor 

estranhos. Tamanho médio e 

uniforme. O produto deverá 

apresentar o peso na embalagem. 

KG 250   

70 45163 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE: 

Espaguete nº 08, de sêmola, 

vitaminado, enriquecido com ferro 

e ácido fólico, composto de 

matéria-prima de primeira 

qualidade, sãs e limpos, isento de 

material terroso, parasitas. 

Embalado em pacotes com 500g, 

onde em uma porção de 56g 

contenham 200 Kcal, 43g de 

Carboidrato e 6 g de Proteína. 

Pacote de 500g. Validade mínima 

de 6 meses.  

UNID 560   
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71 45368 

MAIONESE 500G- ingredientes: 

agua, óleo vegetal, ovos 

pasteurizados, amido modificado, 

vinagre, açúcar, sal, suco de limao, 

acidulante acido lático, 

estabilizante, goma xantana, 

conservador acido sorbico, 

sequestrante edtda cálcio 

dissodico, corante páprica, 

aromatizante e antioxidante acido 

cítrico, bht bha. contem ômega 3 e 

não tem gorduras trasn e glutem. 

1º qualidade, sem bolor, mofo, 

sabores e odores indesejados. 

validade não devera ser menor que 

06 a 08 meses. embalagem do 

produto deve conter registro da 

data de fabricação, peso e validade 

estampada no rotulo da 

embalagem. 

UNID  230   

72 45166 

MAMAO PAPAYA KG: Procedente 

de planta sadia, destinado ao 

consumo “in natura”, devendo se 

apresentar fresca, ter atingido o 

grau ideal no tamanho, aroma, cor 

e sabor próprios da variedade. Grau 

de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo imediato. Não estarem 

danificadas por quaisquer lesões de 

origem mecânica ou por insetos 

que afetem suas características, 

não conter substância terrosa, 

sujidades, produtos químicos ou 

corpos estranhos aderentes, sem 

aroma e sabor estranhos. Tamanho 

médio e uniforme. Obedecer aos 

padrões CONFORME A LEGISLAÇÃO 

VIGENTE. 

UNID 20   
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73 16871 

MANDIOCA KG: Grau de maturação 

adequada, sem partes estragadas, 

de primeira, sem casca, in natura, 

aroma e cor própria com ausência 

de sujidades, parasitos e larvas. 

KG 40   

74 49506 

MANGA TOMMY KG: Procedente 

de planta sadia, destinado ao 

consumo “in natura”, devendo se 

apresentar fresca, ter atingido o 

grau ideal no tamanho, aroma, cor 

e sabor próprios da variedade. Grau 

de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo imediato. Não estarem 

danificadas por quaisquer lesões de 

origem mecânica ou por insetos 

que afetem suas características, 

não conter substância terrosa, 

sujidades, produtos químicos ou 

corpos estranhos aderentes, sem 

aroma e sabor estranhos. Tamanho 

médio e uniforme. Obedecer aos 

padrões CONFORME A LEGISLAÇÃO 

VIGENTE. 

KG 20   

75 45167 

MARGARINA COM SAL: Sem 

gorduras trans. Oriunda de óleo 

vegetal comestível, contendo 

vitaminas, açúcar e cloreto de sódio 

dentro dos padrões legais (<50% de 

gordura). Produzido e embalado 

dentro das normas que determina a 

legislação. Cremosa, com adição de 

sal, embalada em potes plásticos 

com 500g. Na embalagem original, 

devidamente identificada, com 

rótulo contendo todas as 

informações do produto de acordo 

com a legislação vigente. 

UNID 525   
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76 45168 

MELANCIA: peso médio 8 kg 

redonda/comprida, fruto sadio, 

destinado ao consumo “in natura”, 

devendo se apresentar fresca, ter 

atingido o grau ideal no tamanho, 

aroma, cor e sabor próprios da  

variedade, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo mediato e imediato. Não 

estarem danificadas por quaisquer 

lesões de origem mecânica ou 

provocadas por insetos ou doenças, 

não conter substância terrosa, 

sujidades, produtos químicos ou 

corpos estranhos aderentes à 

casca, estarem isentos de umidade 

externa anormal, aroma e sabor 

estranhos. Tamanho médio e 

uniforme. Quanto às características 

microbiológicas, as verduras 

deverão obedecer aos padrões 

estabelecidos pela ANVISA. O 

produto deverá apresentar o peso 

na embalagem. 

KG 150   

77 20529 

MELÃO: De primeira qualidade, 

amarelo, unidades de tamanho 

médio, frutas firmes, limpas e 

maduras, sem machucados. 

KG 150   

78 49507 

FLOCOS DE MILHO. Ingredientes: 

Milho, ferro e ácido fólico. Não 

contém glúten. Pacote 500g, com 

identificação do produto e prazo de 

validade.  

KG 100   
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79 22951 

MILHO PARA PIPOCA 500G: 98% de 

aproveitamento dos grãos, 

embalados em pcts lacrados, isento 

de parasitas, sujidades, sabores e 

odores indesejados. validade não 

devera ser menor que 06 a 08 

meses. embalagem do produto 

deve conter registroda data de 

fabricação, peso e validade 

estampada no rotulo da 

embalagem. 

UNID  170   

80 16869 

MILHO VERDE: Em conserva, em 

latas, com peso drenado de 200 a 

300g; com data de faricação, valor 

nutricional, peso, fabricante. 

Validade mínima de 6 meses. 

UNID 740   

81 49508 

MOLHO DE TOMATE: produto 

preparado com frutos maduros e 

sãos, acrescidas de condimentos, 

sal, açucar, cebola, glutamato 

monossódico e outros ingredientes, 

isento de sujidades, parasitas, 

larvas e fermentações, livre de 

detritos. Embalagem de 340g 

UND 300   

82 49047 MOLHO INGLÊS, 150ML UND 100   

83 21071 

ÓLEO DE SOJA: Produto refinado e 

de acordo com os padrões legais. 

Deverá conter Vitamina E, e ser 

acondicionado em embalagens 

plásticas de 900 ml. Validade 

mínima de 4 meses. 

UNID 870   
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84 45172 

OVOS DE GALINHA: vermelho, de 

galinha, tipo grande. Manipulado 

em condições higiênicas e 

provenientes de animais sadios. 

Isento de sujidades, trincos e 

quebraduras na casca. De produção 

recente e embalada em cartelas de 

12 unidades com carimbo do 

SIF,data da embalagem e validade. 

Deve atender às exigências do 

Regulamento interno de inspeção 

de Produtos de Origem Animal – 

RISPOA/MA Resolução nº 05 de 

05/7/91 – CIPOA/MA.  

DZ  565   

85 22874 

PÃO FRANCÊS: Pão frances, com 

peso médio de 50g. O pão deve ser 

fabricado com matérias primas de 

primeira qualidade, isentos de 

matéria terrosa, parasitos e em 

perfeito estado de conservação. 

Deve ter o miolo variando de 

branco a levemente creme, casca 

de cor dourada, homogênea e 

brilhante. O aspecto da casca 

deverá ser crocante, não dura, com 

aparência de bem assada. Será 

rejeitado pão queimado ou mal 

cozido. 

KG 250   

86 21021 

PALMITO: tipo pupunha, em 

conserva embalagem contendo no 

minimo 300g, drenado, em vidro, 

com identificação do produto, 

marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade de 

no minimo 12  meses da data da 

entrega. 

UND 30   

87 45173 PEITO DE FRANGO KG KG 200   

88 49510 
PEPINO COMUM KG: Procedente 

de planta sadia, destinado ao 

consumo “in natura”, devendo se 

KG 20   
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apresentar fresca, ter atingido o 

grau ideal no tamanho, aroma, cor 

e sabor próprios da variedade. Grau 

de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo imediato. Não estarem 

danificadas por quaisquer lesões de 

origem mecânica ou por insetos 

que afetem suas características, 

não conter substância terrosa, 

sujidades, produtos químicos ou 

corpos estranhos aderentes, sem 

aroma e sabor estranhos. Tamanho 

médio e uniforme. Obedecer aos 

padrões CONFORME A LEGISLAÇÃO 

VIGENTE. 

89 10431 

PIMENTA DO REINO MOIDA 20g 

deve ser constituído de matéria 

prima de boa qualidade e 

apresentar aspecto, cor, cheiro e 

sabor característico do produto,  de 

acordo com as normas vigentes. 

Deverá conter a validade de 06 

meses a 01 ano, rotulagem, data de 

fabricação. Registro no MS. De 

acordo com a RDC nº 276/2005. 

UND 150   

90 49511 

PIMENTAO VERDE: Verde e graúdo, 

de primeira qualidade, tamanha e 

coloração uniformes, sem lesões, 

de origem física e mecânica 

perfurações e cortes.extra graúdo e 

verdoso. 

KG 260   
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91 45177 

POLPA DE FRUTA: Polpa de frutas, 

sabores variados, embalagem de 1 

kg. O produto deve ser preparado 

com frutas sãs, limpas e isentas de 

parasitos e de detritos animais ou 

vegetais. Não deve conter 

fragmentos das partes não 

comestíveis da fruta, nem 

substâncias estranhas à sua 

composição normal. Polpa de fruta 

envasada, não devendo apresentar 

sinais de alterações das 

embalagens (estufamentos, 

alterações, vazamentos, corrosões 

internas) bem como quaisquer 

modificações de natureza física 

KG 150   

92 45178 

POLVILHO AZEDO: Produto 

amiláceo extraído da mandioca 

deve ser fabricado a partir de 

matérias-primas sãs e limpas, 

isentas de matéria terrosa e 

parasitas. Sob a forma de pó, deve 

produzir ligeira crepitação quando 

comprimido entre os dedos. 

Embalados em papel impermeável, 

limpo, não violado que garantam a 

integridade do produto. Deverá 

apresentar validade mínima de 6 

meses. Pacote com 1 kg. 

UND 300   

93 45179 

POLVILHO DOCE: Produto amiláceo 

extraído da mandioca deve ser 

fabricado a partir de matérias-

primas sãs e limpas, isentas de 

matéria terrosa e parasitas. Sob a 

forma de pó, deve produzir ligeira 

crepitação quando comprimido 

entre os dedos. Embalados em 

papel impermeável, limpo, não 

violado que garantam a integridade 

do produto. Deverá apresentar 

validade mínima de 6 meses. 

KG 100   
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Pacote com 1 kg. 

94 21098 

PRESUNTO: Fatiado, resfriado, a 

base de carne suína, embalada em 

material adequada que lhe confira 

uma proteção apropriada (plásticas 

transparentes),em embalagem de 

1kg, com identificação do produto, 

prazo de validade e peso liquido o 

produto deverá ter regitro no 

ministério da agricultura e/ou 

ministério da saúde. 

KG 300   

95 10454 

QUEIJO MUSSARELA: Queijo tipo 

mussarela com registro no 

SIF,SISE/MT ou SIM, produto 

elaborado unicamente com leite de 

vaca, com aspecto de massa 

semidura, cor branco creme 

homogênea, cheiro próprio, sabor 

suave, levemente salgado e 

resfriado. O produto deverá ser 

entregue fatiado. 

KG 300   

96 21151 
QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO 

PACOTE 50G 
UNID 50   

97 22996 

REFRIGERANTE: Em embalagens 

tipo pet de 2 litros, com 

identificação do produto, rótulo 

com ingredientes, valor nutricional, 

peso, fabricante, data de 

fabricação, validade. Validade 

mínima de 6 meses, a contar da 

data da entrega. Embalagem: (6 x 

1).  

UNID  1340   

98 45183 

REPOLHO BRANCO:  Repolho 

branco (Kg). Não serão aceitos 

produtos estragados, murchos ou 

que não se enquadram no processo 

seletivo de padrão de qualidade. Os 

produtos devem apresentar o peso 

nas embalagens conforme 

KG 505   
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solicitação. 

99 26005 

SAL GROSSO 1KG- ingredientes: 

cloreto de sódio, iodato de 

potássio. antiumenctantes: 

ferrocianet de sódio e alumínio 

silicato de sódio. a validade não 

devera ser menor que 06 a 08 

meses. embalagem do produto 

deve conter registro da data de 

fabricação, peso e validade 

estampada no rotulo da 

embalagem. 

UNID 80   

100 45184 

SAL REFINADO: Refinado, Iodado, 

beneficiado e isento de sais de 

cálcio e magnésio, impurezas 

orgânicas, areias e fragmentos de 

conchas. Produzido e embalado em 

conformidade com a legislação 

vigente. Embalagem primária: 

pacotes com 1 kg. Validade mínima 

de 6 meses.   

UNID 195   

101 2511 

SALSICHA: Tipo hot-dog com no 

máximo de 2% de amido. Com 

aspecto caracteristico, cor Própria 

sem manchas pardacentas ou 

esverdeadas, odor e sabor próprio, 

com adição de agua ou gelo no 

maximo de 10%. Com registro no 

SIF 

KG 50   

102 45383 

SARDINHA ENLATADA 250g  

preparada com pescado fresco, 

limpo, eviscerado, cozido, imersa 

em molho de oleo vegetal de soja 

comestível. acondicionado em 

recipiente de folha de flandres 

integro, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo, a 

embalagem devera conter 

externamente os dados de 

identificação e procedência, 

UNID 500   
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informação nutricional, numero do 

lote, data de validade, quantidade 

do produto. o produto devera 

apresentar validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega. 

103 45369 

SUCO 300 G EM PO COM AÇÚCAR- 

diversos sabores- ingredientes: 

açúcar, acidulante acido, cítrico, 

antimectante fosfato tricalcico, 

corante inorgânico dióxido de 

titânia, antioxidante acido 

ascórbico, corantes artificiais, 

aroma idêntico ao natural da fruta. 

não contem glutem, não 

fermentado, não alcoolico. a 

embalagem deve conter registro da 

data de fabricação, peso e validade 

estampada no rotulo. validade não 

sendo menor que 06 a 08 meses. 

UNID 105   

104 45370 

TEMPERO COMPLETO 1KG- 

ingredientes: sal, cebola, alho, 

cebolinha, salsa, manjericão, 

realcador de sabor glutamato 

monossodico, aromatizante e 

conservador metabissulfito de 

sódio. não contem glutem. a 

embalagem deve conter registro da 

data de fabricação, peso e validade 

estampada no rotulo, validade não 

sendo menor que 06 a 08 meses. 

UNID  60   

105 45371 
TEMPERO EM PÓ 60 GR 12 SACHÊS 

DE 5 G 
UNID 315   
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106 45185 

TOMATE: Fruto procedente de 

planta sadia, destinado ao consumo 

“In Natura” ou como ingrediente na 

culinária, devendo estar fresco, ter 

atingido o grau ideal de tamanho, 

aroma, cor e sabor próprios de 

cada variedade,apresentar grau de 

maturação tal quepermita suportar 

a manipulação, o transporte e 

conservar as  condições adequadas 

para o consumo mediato e 

imediato. Estar livre de quaisquer 

lesões de origem mecânica ou 

causadas por insetos e doenças.  

Não conter terra, sujidades, 

produtos químicos e corpos 

estranhos aderentes à superfície da 

casca, estarem isentos de umidade 

externa anormal, aroma e sabor 

estranhos, estarem livres de 

resíduos de fertilizantes. Isento de 

parasitas e larvas.  Tamanho médio 

e uniforme. Ponto de maturação 

conforme orientação do 

Departamento Gestor. 

Características sanitárias conforme 

legislação vigente. 

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS: Quanto às 

características microbiológicas, as 

verduras deverão obedecer aos 

padrões estabelecidos pela ANVISA. 

O produto deverá apresentar o 

peso na embalagem. 

KG 365   

107 25892 

VINAGRE: : Produzido da 

fermentação do vinho branco ou 

tinto. Produto translúcido e de cor, 

sabor e odor característico. 

Embalagem primária: Frascos 

plásticos de aproximadamente 

750ml, devidamente rotulados, de 

acordo com a legislação vigente. 

UNID 135   
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Validade mínima de 6 meses. 

108 45445 
ASSADEIRA DE INOX N4 retangular 

com bordas, medindo 46x33x5 cm. 
UND 3   

109 49514 
ASSADEIRA DE VIDRO OVAL MEDIA 

COM TAMPA PLASTICAS 
UNID 5   

110 49515 

ASSADEIRA REDONDA 26CM - 

assadeira, lisa, redonda, em 

aluminiio com revestimento em 

material antiaderente, tamanho 

26cm 

UNID 

5  

 

111 45437 

AVENTAL NAPA: Avental de napa 

plastificado tamanho único (tipo 

açougue) na cor branca, contendo 

identificação do produto, marca do 

fabricante 

UNID 140   

112 49516 

BACIA - capacidade de 4Kg, em 

plastico atoxico, lisa, redonda, sem 

alças, boa qualidade. 

UNID 7   

113 49517 

BACIA - capacidade de 7Kg, em 

plastico atoxico, lisa, redonda, sem 

alças, boa qualidade. 

UNID 8   

114 49518 
BACIA - plastica, capacidade de 14 

litros, redonda. 
UNID 8   

115 49519 
BACIA: Bacia de plástico reforçado 

capacidade de  30 litros. 
UNID 55   

116 49523 

CAIXA DE ISOPOR BRANCA - 

capacidade de 120 litros de boa 

qualidade. 

UND 61   

117 49524 

CAIXA DE ISOPOR BRANCA - 

capacidade de 80 litros de boa 

qualidade. 

UNID 20   
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118 49525 

CAIXA DE ISOPOR BRANCA - 

capacidade de 50 litros de boa 

qualidade  com dreno 

UND 71   

119 49526 

CAIXA ORGANIZADORA 34L Pratic 

BOX, Plástico atóxico, resistente, 

com tampa e travas coloridas. 

UND 71   

120 45408 
CANECA DE ALUMÍNIO N 16 (2 

LITROS) COM CABO 
UNID 31   

121 45440 

COADOR DE CAFÉ ( G ) - Coador de 

pano tecido, 100% algodão, com 

arame galvenizado ( não enferruja 

com cabo de madeira trabalhado. 

Produto 100% naciomal e 

artesanal. Tamnho G 

UND 142   

122 49527 

COADOR DE CAFÉ ( M ) - Coador de 

pano tecido, 100% algodão, com 

arame galvenizado ( não enferruja 

com cabo de madeira trabalhado. 

Produto 100% naciomal e 

artesanal. Tamnho M 

UND 20   

123 49528 

COLHER DESCARTAVEL PARA 

SOBREMESA - pacote com 50 

unidades 

UND 50   

124 49529 COLHER DE SOBREMESA INOX UNID 250   

125 45409 
COLHER DE SOPA DE INOX CARTELA 

COM 3 UNIDADES 
UNID 1145   

126 40770 CONCHA ALUMINIO 30CM UNID 42   

127 26126 

COPO DESCARTÁVEL 180 ML: Em 

plástico atóxico, branco, pacote 

com 100 unidades, peso mínimo 

por copo: 2,2 gramas. Produzido 

conforme nbr n°14865/2002. 

embalagem ( caixa 25x1 ). 

PCT 4820   
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128 49530 

COPO DESCARTÁVEL 300 ML: Em 

plástico atóxico, branco, pacote 

com 100 unidades, peso mínimo 

por copo: 2,2 gramas. Produzido 

conforme nbr n°14865/2002. 

embalagem ( caixa 25x1 ). 

PCT 190   

129 49531 

COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ: 

Em plástico atóxico, branco, pacote 

com 100 unidades, peso mínimo 

por copo: 2,2 gramas. Produzido 

conforme NBR n° 14865/2002. 

Embalagem ( caixa 25 x 1). 

PCT 2010   

130 49532 
DESCASCADOR DE LEGUMES EM 

AÇO INOX (CABO E LAMINA) 
UND 3   

131 16925 DESENTUPIDOR PARA PIA UND 4   

132 49533 

ESCORREDOR ARROZ DE PLASTICO - 

plastico atoxico, tamanho 

25X16cm, boa qualidade 

UND 5   

133 49534 
ESCORREDOR DE ARROZ N.50 EM 

AÇO INOX 
UND 3   

134 45453 

ESCUMADEIRA INOX - 35CM, DE 

BOA QUALIDADE COM VARIAÇÃO 

DE TAMANHO DE 5% 

UND 17   

135 49535 
ESPATULA DE INOX PARA BOLO - 

totalmente em aço 
UNID 5   

136 49536 FACA DE CORTE INOX N.12 UNID 10   

137 49537 

FACA DE COZINHA DE CORTE LISO 

N8 EM INOX CABO 

MADEIRA/PLASTICO 

UND 18   
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138 26018 

FACA DE MESA  Em inox, com 

espessura mínima de 1,0 mm 

comprimento mínimo 16 cm, , 

primeira linha. 

UNID 215   

139 45455 

FILME PVC - Filme PVC esticável, 

transparente, atóxico, inodoro e 

resistente a baixas temperaturas 

(até -35ºC), Rolo: de 38 cm x 100 m. 

ROLO 120   

140 49538 
FILTRO DE CAFÉ N 103 CAIXA COM 

30 UNIDADES 
CAIXA 535   

141 45412 
FORMAS DE INOX RETANGULAR  N3 

35X24CM 
UNID 40   

142 49539 FORMA PARA PUDIM  UNID 6   

143 49540 
FORMA REDONDA PARA BOLO - 

GRANDE DE 35CM 
UNID 7   

144 49541 
FORMA QUADRADA PARA  BOLO - 

GRANDE 
UNID 10   

145 49542 
FORMA DE PIZZA TAMANHO 

GRANDE 
UND 10   

146 40784 FOSFORO PACOTES COM 10 CAIXAS CAIXA 60   

147 49543 FRIGIDEIRA ANTEADERENTE N.20 UNID 6   

148 49544 

FRIGIDEIRA EM ALUMINIO 

ANTIADERENTE PRETA, COM CABO 

DE INOX SEM TAMPA DE 32 CM 

UNID 6   

149 49545 FUNIL DE PLASTICO DE 12 CM UNID 3   

150 45413 

GARFO DE COZINHA C/ 3 UNIDADES  

Em inox, com espessura mínima de 

1,0 mm comprimento mínimo 16 

cm, primeira linha. 

UNID 1065   
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151 40830 

GARRAFA TERMICA 1 LT - Em 

plástico atóxico, com bico de tampa 

rosqueável , de fácil limpeza, corpo 

inquebrável, com ampola de vidro 

de acordo com NBR 13282. 

Capacidade 1litro, 

UNID 36   

152 49546 

GARRAFA TERMICA 4 LT - Em 

plástico atóxico, com bico de tampa 

rosqueável , de fácil limpeza, corpo 

inquebrável. Capacidade 4litro 

UNID 20   

153 10271 

GARRAFA TERMICA 3 LT - Em 

plástico atóxico, com bico de tampa 

rosqueável , de fácil limpeza, corpo 

inquebrável. Capacidade 3litro 

UNID 6   

154 49547 

GARRAFA TERMICA2 LT - Em 

plástico atóxico, com bico de tampa 

rosqueável , de fácil limpeza, corpo 

inquebrável. Capacidade 2litro, 

UNID 19   

155 40829 

GUARDANAPO DE PAPEL  material 

celulose, cor branca, dimensões 

24x22 cm, pacote com 50 unidades 

(pct 12x1) 

PCT 2110   

156 45438 

GUARDANAPO DE TECIDO 100% 

ALGODAO, (40X60) CM, COM 

BAINHA, COM ESTAMPA, 

características: composição: 

composto de 100% algodão 

alvejado. medidas: medindo 

40x60cm. variação: com variação 

máxima de 5% de oscilação nas 

medidas. acabamento: com bainha. 

cor: branco. 

UNID 505   
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157 21104 

ISQUEIRO: Isqueiro a gás - corpo 

revestido em plástico, dimensões 

7,5 cm, peso aproximadamente de 

10 gramas, com acendendor, gás 

embutido, descartável, aprovado 

pelo IMETRO. 

UNID 114   

158 49548 JARRA DE VIDRO 2 LT UNID 7   

159 45414 
JARRA PLÁSTICO 02 LT: Em plástico 

atóxico, com tampa, resistente. 
UNID 43   

160 49549 LEITEIRA GRANDE 5,5 LITROS UNID 8   

161 49550 
LIXEIRA PLASTICO TELADO 10  

LITROS 
UNID 12   

162 49551 LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL 75LT UNID 4   

163 10457 PALITO DE DENTE CX 50   

164 49552 PALITEIRA GRANDE UNID 8   

165 40795 

PANELA  30 LITROS de alumínio 

batido, com tampa para uso em 

cozinha industrial,  de boa 

qualidade.  

UNID 18   

166 40796 

PANELA  50 LITROS de alumínio 

batido, com tampa para uso em 

cozinha industrial,  de boa 

qualidade.  

UNID 20   

167 45466 

PANELA ALUMÍNIO BATIDO 15 

LITROS, com tampa para uso em 

cozinha industrial,  de boa 

qualidade 

UNID 26   

168 40774 

PANELA DE PRESSÃO: 7 litros, em 

alumínio, alças e tampas de 

baquelite, com válvula de 

segurança, cabos anatômicos e 

antitermicos. 

UNID 23   
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169 24984 

PANELA DE PRESSÃO - 20 litros, 

aluminio, certificado pelo inmetro 

de boa qualidade 

UNID 3   

170 40787 

PAPEL ALUMINIO: Papel alumínio, 

rolos de 30 cm x 7,5 m ( larg x 

comp. ) 

UND 185   

171 45447 

PEGADOR MULTIUSO totalmente 

em aço inox polido, 

aproximadamente 30 cm, em 

material de primeira qualidade. 

UND 8   

172 49553 PENEIRA GRANDE 30CM UND 6   

173 40798 

PILHA ALCALINA AA - composição: 

dióxido de mangânes, zinco, 

hidróxico de potássio, gráfite e 

óxido de zinco. Embalagens 2 

unidades 

UND 562   

174 40799 

PILHA ALCALINA AAA - pequena 

composição: dióxido de mangânes, 

zinco, hidróxico de potássio, gráfite 

e óxido de zinco. Embalagens 2 

unidades 

UND 562   

175 21126 

PRATO DE VIDRO para sopa 

resistente  deverá possuir 

aproximandamente 23 cm 

UNID 1730   

176 40831 

PRATO DESCARTAVEL , com 23 a 26 

cm de diâmetro, embalagem 

contendo 10 unidades, 

identificação do produto e marca 

do fabricante 

PCT 860   

177 49554 

RALADOR: Inox tamanho grande 4 

faces, 23 cm laminas em aço de alta 

resistência, cabo ABS. 

UND 13   
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178 45433 

REGULADOR DE PRESSÃO PARA 

GAS GLP – p13 com mangueira de 

aproximadamente 1,5m aprovado 

pelo INMETRO 

UNID 29   

179 49555 
SACO PARA GELADINHO 4X23CM  

40UND 
PACOTE 300   

180 49556 SALADEIRA GRANDE UND 8   

181 49558 
TABUA PARA ALIMENTOS DE 

PLASTICO 
UND 5   

182 45434 
TABUA PARA ALIMENTOS DE 

MADEIRA 
UNID 3   

183 49559 TABUA PARA ALIMENTOS DE VIDRO UNID 20   

184 49560 
TIGELA GRANDE PARA BATER 

BOLOS 
UNID 5   

185 45435 

TOALHA: De rosto, 100% algodão, 

feupuda, macia, tecida em jacquard 

( ou tecida em maquineta ), costura 

dupla nas laterais longitudinal 

(barras verticais ), costura simples 

nas barras horizontais mínimo 

110g/peça. Tamanho 44 cm x 80 

cm. 

UNID 150   

186 49561 

TOUCA descartável, com elástico 

sanfonada, cor branca, TNT 

tamanho único, pacotes com 10 

unidades. 

PCT 505   

187 49562 
TRAVESSA EM VIDRO EM FORMA 

GRANDE 
UNID 10   

188 49563 

VASILHA PLÁSTICA Plástico atóxico, 

resistente, com tampa, capacidade 

de armazenamento para 5 (cinco) a 

6 (seis) Litros. 

UNID 70   
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189 49564 

VASILHA PLÁSTICA Plástico atóxico, 

resistente, com tampa, tamanho 

pequeno de 2 a 3 litros 

UNID 7   

190 49565 

VASILHA PLÁSTICA Plástico atóxico, 

resistente, com tampa, tamanho 

medio de 3 a 4 litros 

UNID 10   

191 45446 
XICARAS DE CAFÉ 90ML 

APROXIMADAMENTE DE VIDRO  
UND 130   

192 49566 

XICARA DE CHÁ 240 ML 

APROXIMADAMENTE- VIDRO 

TEMPERADO 

UND 100   

193 49569 ACETONA 100ML UND 400   

194 16885 

AGUA SANITARIA 1 LITRO: Cloro 

ativo ( Hipoclorito de sódio e água ) 

teor de cloro ativo ( 2,0% a 2,5% 

p/p) 01 litro. 

UND 3163   

195 49571 ALGODÃO 500GR UND 300   

196 49572 ALICATE DE UNHAS, em aço inóx UND 150   

197 45384 

BALDE: Balde de plástico reforçado 

com alça de ferro capacidade de 12 

LITROS. 

UND 233   

198 49573 

BOTA  DE BORRACHA PARA 

LIMPEZA: PVC Tipo impermeável de 

uso profissional, interior forrado, 

cano longo aproximadamente 240 

mm, confeccionada de vinila solado 

antiderrapante de facil limpeza, cor 

branca.  

PAR 132   

199 45385 

CERA  375 GRAMAS tipo pasta.  

incolor Aplicação: polimento pisos. 

Embalagem (lata/pacote) de. A 

embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, procedência, número 

do lote, validade e número de 

UND 8   
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registro no Ministério da Saúde  

200 45386 

CERA 375 GRAMAS  tipo pasta.  

Vermelha  Aplicação: polimento 

pisos. Embalagem (lata/pacote) de. 

A embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, procedência, número 

do lote, validade e número de 

registro no Ministério da Saúde 

UND 5   

201 45391 

CESTO DE LIXO CAPACIDADE DE 08 

LITROS TELADO EM PLASTICO 

RESISTENTE 

UND 193   

202 45392 

CESTO DE LIXO CAPACIDADE DE 30 

LITROS TELADO EM PLASTICO 

RESISTENTE 

UND 245   

203 49575 

CONDICIONADOR INFANTIL   

formula suave sem embaraço, 

contendo água, álcool 

celoestearilico de cetil trimetil 

amônio, álcool estealirico 

propoxilado, álcool 

cetoestetearilico etoxilado, mistura 

de metil isotiazolinoma e metil 

cloro isotrazolinoma, acido cítrico 

e, fragrância. Para todos os tipos de 

cabelos, embalagem de no minimo 

480 ml 

UND 60   

204 16845 

CORDA PARA VARAL: Funciona 

tanto para áreas internas quanto 

externas, cabo de aço revestido em 

pvc é feito para resistir por muito 

tempo. Acompanha kit para fixação 

na parede. Comprimento médio de 

UND 63   
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10 a 20 metros. 

205 49576 CORTADOR DE UNHA DE INOX UND 150   

206 49577 

CREME DE PENTEAR INFANTIL: 

embalagem de plástico de 300 ml, 

com fórmula balanceada, auxilia no 

desembaraço dos cabelos e facilita 

o penteado, sem enxágue. 

UND 100   

207 24049 

CREME DENTAL: Concentração 

maxima de 500 ppm de fluor, 

devera estar estampada no rotulo, 

aceitos pelo ministério da saúde, 

com 90 gr. 

UND 60   

208 49578 CREME ESFOLIANTE PARA PÉS UNID 150   

209 45406 

DESODORIZADOR DE AMBIENTE 

AEROSOL Na frangrancia de varios 

aronas, ingrediente ativo 

solubilizantes coadjuvantes e 

butano/propano em frasco de 

aluminio contendo 400ML. 

UND 412   

210 25860 

DETERGENTE 500 ML: produto para 

lavagem de louças, talheres, copos, 

pratos, bandejas, cozinhas, 

refeitórios e produtos alimentícios 

em geral. COMPOSIÇÃO: tensoativo 

aniônico, neutralizante, umectante, 

espessante, glicerina, conservante e 

veículo. PRÍNCIPIO ATIVO: aquil 

benzeno sulfonato de sódio. Com 

tensoativos biodegradável. 

Validade de 24 meses. Produto 

registrado na ANVISA. 

UND 350   
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211 26105 

ESCOVA DE LAVAR VASO 

SANITÁRIO  com cerdas sintéticas 

resistentes, cabo de plástico rígido. 

UND 122   

212 45403 

ESCOVA PARA LAVAR ROUPA: 

Escova com base anatômica em 

plástico/madeira resistente e 

cerdas em nylon ou similar. 

UND 119   

213 25341 
ESCOVA PARA UNHAS: Em plástico 

com cerdas de nylon 
UND 100   

214 17507 ESMALTE CORES VARIADAS UND 250   

215 49579 ESPATULA DE UNHA UND 150   

216 25913 

ESPONJA DE ACO: Abrasivividade 

média, aplicação em utensílio 

domésticos pacote c/8 unidades. 

PACOTE 1145   

217 21159 

ESPONJA DE LAVAR LOUCA C/ 3 

UNID: Tipo dupla face, composta 

por poliuretano e fibra sintética, 

com material abrasivo, com função 

bacterecida, medindo 

110x75x9mm,com formato 

retangular, nas cores amarela e 

verde. 

UND 903   

218 45389 

FLANELA AMARELA 50X30 cm: 

Flanela 100% algodão na cor laranja 

ou branco. 

UND 440   

219 16936 

FRALDA DESCARTAVEL G: Para 

crianças com peso de 9kg a 13kg, 

higiênicas, atoxicas, flocgel, 

formato anatômico, 

antivazamento, sitema de absorção 

concentrada. Embalagem. Fardo 

com 72 unidade. 

PCT 25   
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220 25885 

LIMPA ALUMINIO: Composto por 

tensoativo aniônico, biodegradável, 

coadjuvante, corante e água. 

Pricípio ativo: tensoativo. Em 

embalagens plásticas 

(frasco)contendo 500 ml do 

produto. 

UND 478   

221 45405 

LIMPA MOVEIS - Emulsão cremosa 

(Tipo lustra-móveis), perfumada, 

para superfície em geral (exceto 

piso), composta de cera, silicone, 

solvente, emulsificante, 

conservante, sequestrante, 

perfume e água. Embalado em 

frasco plástico 500 ml 

UND 110   

222 49580 LIXA PARA PÉS UND 100   

223 26097 

LUVAS DE BORRACHA: Resistente a 

agentes abrasivos classe A ( 

agressívos básicos ), classe B ( 

detergentes, sabões, amoníaco e 

similares ), classe C (tipo 3 alcoóis, 

tipo 4 éteres, tipo 5 cetonas e tipo 

6 ácidos orgânicos). 

PAR 843   

224 45407 

ÓLEO PARA MÓVEIS 200 ML 

Produto químico composto dos 

seguintes ingredientes: óleo 

mineral, óleo vegetal, solvente 

mineral, solvente vegetal e 

aromatizante 

UND 65   

225 26100 

PÁ PARA LIXO: 100% plástico 

resistente, prática e durável com 

cabo. 

UND 68   

226 45393 

PALHA DE AÇO  n° 2, material aço 

carbono, abrasividade média. 

Aplicação: limpeza em geral. Pacote 

com 2 unidades de 25g. 

UND 145   

227 49583 PALITO PARA UNHAS UND 500   
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228 49584 

PANO DE CHÃO características: 

100% algodão medindo 

40cmX88cm aproximadamente 

UND 895   

229 45395 

PAPEL HIGIENICO FARDO C/24: De 

60 m x 10 cm, folha simples de alta 

qualidade, picotado texturizado. 

FARD 828   

230 45404 

PEDRA - Para afiar, dupla face com 

grãos mistos para duas opções de 

afiação: Desbaste (granulação 400) 

e Acabamento (granulação 1000). 

Com excelente desempenho de 

afiação. 

UNID 9   

231 5003 

PEDRA SANITARIA: Tipo 

arredondada, com suporte, 

fragância floral, em consistência 

sólida, composta de 98,99% de 

paradicorobenzeno. 

UND 680   

232 40805 
PRENDEDOR: Para roupas em 

madeira. Pacote com 12 unidades. 
UND 371   

233 45390 

PRODUTO DE LIMPEZA MULT-USO 

500ML Para limpeza pesada como 

pisos, fogões, graxas, geladeiras, 

microondas, azulejos, pias, 

plásticos em geral e em locais com 

alto nível de gordura 

UND 1330   

234 40808 

RASTELO  16 DENTES: De plástico 

resistente de alta qualidade, para 

quintal - com cabo. 

UND 64   

235 49585 
RODO GRANDE (60 CM): De 

madeira com cabo  alta qualidade. 
UND 209   

236 49203 
RODO GRANDE (60 CM): De 

plástico com cabo  alta qualidade. 
UND 175   
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237 5738 

RODO PASSA CERA , de uso 

doméstico, com espuma retangular 

medindo 4,5x30cm, cabo de 

madeira revestido medindo 1,20m. 

UND 52   

238 40834 

SABAO EM BARRA  PACOTE C/5 

UNIDADES: De 1ª qualidade, 

glicerinado, barras de 200 g. 

Composição: sabão base de ácidos 

graxos, glicerina, conservante, sal 

inorgânico e água. Embalagem: 

Pacote com 5 barrasde 200g. 

UND 923   

239 16886 

SABAO EM PO 1 KG: Aspecto físico 

pó, composição: carbonatos, 

silicatos, fosfato, tensoativos não 

iônicos. Característica adicionais: 

biodegradável. Embalagens de 1 

kg,registro no Ministério da saúde 

ou ANVISA. 

UND 2840   

240 26013 

SABONETE 90 GRAMAS: Em tablete, 

uso adulto, de fragrância suave. 

Deverá possuir grande 

poderespumante, ser cremoso, 

glicerinado, pH entre 5,5 a 8,5, 

comum, para higiene corporal, 90 

gramas. 

UND 1322   

241 3160 

SABONETE INFANTIL alto poder de 

Glicerina, fórmula hipoalergênica, 

sem álcool e de PH balanceado, 

dermatologicamente testado. 

Embalagem: deverá conter no 

mínimo 80 gramas.  

UND 500   

242 16888 

SACO PARA LIXO DE 100 LITROS: 

Pacote com 5 unidade. Saco para 

lixo doméstico, de polietileno, com 

capacidade de 100 litros, medindo 

75 cm x 1,05 cm, na cor azul ou 

preto. Composição: 80% polietileno 

PACT 3960   
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de alta densidade, 15% polietileno. 

243 16838 

SACO PARA LIXO DE 15 LITROS: 

Pacotecom 20 unidade. Saco para 

lixo doméstico, de polieti, com 

capacidade, de 15 litros, medindo 

39 cm x 58 cm, na cor azul ou 

preto. Composição: 80% polietileno 

de alta densidade, 15% polietileno. 

PACT 4130   

244 16837 

SACO PARA LIXO DE 30 LITROS: 

Pacote com 10 unidade. Saco para 

lixo doméstico, de polietileno, com 

capacidade de 30 litros, medindo 

59 cm x 62 cm, na cor azul ou 

preto. Composição: 80% polietileno 

de alta densidade, 15% polietileno. 

PACT 4260   

245 16879 

SACO PARA LIXO DE 50 LITROS: 

Pacote com 10 unidade. Saco para 

lixo doméstico, de polietileno, com 

capacidade de 50 litros, medindo 

63 cm x 80 cm, na cor azul ou 

preto. Composição: 80% polietileno 

de alta densidade, 15% polietileno. 

PACT 4080   

246 30361 

SHAMPOO INFANTIL  com proteína, 

fórmula suave, hidratação e brilho 

para todos tipos de cabelo. 

Dermatologicamente testado e 

hipoalergênico.Oftalmologicamente 

testado, não irrita os olhos. 

Ingredientes: água, sulfato de 

sódio, peg 150, acondicionado em 

embalagem plástica contendo no 

mínimo 500ml  

UND 60   
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247 745 

VASSOURA CAIPIRA, com cepa e 

cerdas de palha, tipo 05 fios, 

amarração com arame, cabo 

madeira medindo 1,20m, 

comprimento cerdas 60cm. 

UND 333   

248 45480 

VASSOURA DE CIPO com cepa e 

cerdas de cipo, tipo 05 fios, 

amarração com arame, cabo 

madeira medindo 1,20m 

UNID 50   

249 26038 

VASSOURA DE NYLON: Com cabo 

de plástico, com capa plástica em 

polipropileno e cepa plástica 

rosqueável. Cerdas longas. 

UND 370   

250 43823 

BALÃO N° 08: Balão colorido 7 

composição: látex natural, corante 

atóxicos, agentes vulcanizantes e 

antioxidantes. Pacote com 50 

unidades. 

PCT 80   

251 49520 

BALÃO N° 09: Balão colorido 7 

composição: látex natural, corante 

atóxicos, agentes vulcanizantes e 

antioxidantes. Pacote com 50 

unidades. 

PCT 160   

252 49521 

BALÃO N° 6,5: Balão colorido 7 

composição: látex natural, corante 

atóxicos, agentes vulcanizantes e 

antioxidantes. Pacote com 50 

unidades. 

PCT 230   

253 49574 

CHINELOS DE BORRACHA, o par 

com tiras simples para os dedos. 

Cores variadas. Tamanhos variados 

UND 500   

TOTAL  
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LEIA-SE: 
 
 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT 

 

MARCA 

 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 

TOTAL  

1 45103 

ABACAXI PEROLA: Somente será 

aceito o fruto com a coroa. Fruto 

sadio, suficientemente 

desenvolvido, apresentar 

uniformidade quanto ao tamanho, 

cor, sabor e aroma, característicos 

da variedade, assim como manter 

sua forma e aparência.  Apresentar 

o grau de desenvolvimento ideal 

para consumo humano. Estar isento 

de lesões provocadas 

mecanicamente e por insetos ou 

doenças fitopatológicas. Não 

conterem terra ou corpos 

estranhos aderentes à casca. Não 

apresentar umidade externa 

anormal, odor e sabor estranho. 

Deverá estar isento de sujidade, 

parasitas e larvas. 

UNID 100 
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2 45115 

ACHOCOLATADO EM PÓ : 

Achocolatado em pó, lata de 400g, 

rico em Vitaminas e Minerais 

Actigen-E, onde contenham em 

uma porção de 20g, 75 Kcal, 17g de 

Carboidratos, 0,7g de Proteínas e 

0,6 g de Gordura Total, isento de 

Gordura Saturada e Gordura Trans. 

Em caso de produtos com 

embalagem (latas, potes, etc.) não 

serão aceitos aquelas que 

estiverem enferrujadas, estufadas, 

amassadas, trincadas, 

apresentarem vazamentos nas 

tampas, formação de espumas, ou 

qualquer outro sinal de alteração 

do produto. Deve conter o registro 

no MS, data de fabricação com 

prazo de validade e número de lote 

aparente, constando no rótulo 

declaração ou certificado do tipo do 

produto. Na entrega, somente será 

aceito o produto que tenha data de 

validade de, no mínimo, 6 meses. 

UNID  130 

 

  

3 45117 

AÇUCAR CRISTAL: Contendo 

sacarose, peneirado, originário do 

suco da cana, livre de fermentação, 

isento de matérias terrosas, 

parasitas e detritos animais e 

vegetais, contendo 

aproximadamente 99,2% de 

glicídios, rotulada de acordo com a 

legislação vigente. Embalagem 

primária transparente, incolor, 

termos soldado contendo 2kg. O 

produto e a embalagem devem 

obedecer à legislação vigente. 

Validade mínima de 6 meses, e 

fabricação de até 30 dias da 

entrega. 

UNID  1690 

 

  

4 3958 AGUA  MINERAL 20 LTS , não 

gasosa, (sem gas) oriunda de fonte 
UNID 325    
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natural que apresente laudo de 

analise do órgão competente. 

devera ser entregue em 

embalagens de 20lts. a embalagem 

deve conter ainda o local de origem 

do produto, capacidade ml, data do 

envasilhamento e data do 

vencimento e prazo de validade 

contidas no rotulo. data de validade 

não deve ser menor á 08 meses. 

5 49492 

ÁGUA MINERAL 497ML, não 

gasosa, (sem gas) oriunda de fonte 

natural que apresente laudo de 

analise do órgão competente. 

devera ser entregue em 

embalagens de 497ml tipo pet. a 

embalagem deve conter ainda o 

local de origem do produto, 

capacidade ml, data do 

envasilhamento e data do 

vencimento e prazo de validade 

contidas no rotulo. data de validade 

não deve ser menor á 08 meses. 

UNID 2900 
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6 45120 

ALFACE: Parte verde das hortaliças, 

de elevada qualidade, sem defeitos, 

com folhas verdes, sem traços de 

descoloração, turgescentes, 

intactas, firmes e bem 

desenvolvidas. Devem apresentar 

uniformidade no tamanho, aroma e 

cor, típicos da variedade. Nada que 

altere a sua conformação e 

aparência típica. As verduras 

próprias para o consumo devem ser 

procedentes de espécimes vegetais 

genuínos e sãos, serem frescas, 

abrigadas dos raios solares, 

estarem livres de insetos e 

enfermidades assim como de danos 

por eles provocados; estarem livres 

de folhas externas sujas e de terra 

aderente; estarem isentas de 

umidade externa anormal, odor e 

sabor estranhos. Não apresentar 

parasitas e larvas. 

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS: deverão 

obedecer aos padrões 

estabelecidos pela ANVISA. 

UNID 760 

 

  

7 45121 

ALHO: Peso médio: 40 g. Graúdo 

Nacional ou Importado. 

Classificação sem defeito 

suficientemente desenvolvido, com 

aspecto e sabor característico, 

uniformidade no tamanho e na cor. 

Não serão permitidas rachaduras, 

perfurações, cortes e dentes 

chochos ou brotados. 

Características gerais: deverá estar 

livre de enfermidades, insetos ou 

parasitas, umidade, terra e de 

resíduos de fertilizantes. Quanto às 

características microbiológicas, 

deverá obedecer LEGISLAÇÃO 

CABÍVEL. O produto deverá 

KG 415 
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apresentar o peso na embalagem. 

8 45122 

AMENDOIM:  Amendoim 

descascado cru, em embalagem de 

500g. Devem estar isentos de 

matéria terrosa, parasitas, fungos, 

vestígios de insetos e livres de 

umidade. Deverá apresentar 

validade mínima de 6 meses, a 

partir da data de entrega 

UNID 100 

 

  

9 45123 

AMIDO DE MILHO: Em pó fino, 

branco, inodoro, devem ser 

fabricados a partir de matérias 

primas sãs e limpas, isenta de 

matéria terrosa e parasitas. Não 

podem estar úmidos, fermentados 

ou rançosos. Embalados em papel 

impermeável, limpo, não violado e 

acondicionado em caixas de 

papelão resistente, que garantam a 

integridade do produto. Deverá 

apresentar validade mínima de 6 

meses a partir da data de entrega. 

Pacote com 1kg. 

UNID 135 

 

  

10 45124 

ARROZ AGULINHA: Arroz agulhinha, 

tipo 1, classe longo fino, subgrupo 

polido, em pacotes de 5 Kg. Devem 

estar isentos de matéria terrosa, 

parasitas, fungos, vestígios de 

insetos e livres de umidade. 

UNID  770 

 

  

11 45373 

BACON DEFUMADO, em pedaço, 

com identificação do produto e 

prazo de validade.  

KG 30 

 

  

12 49493 

BALA DOCE SORTIDAS  

MASTIGAVEL (Mole) - Em 

embalagens plastica de  700 GR, 

com identificação do produto, 

rotulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, fabricante, data 

de fabricação, validade e Registro 

no Ministerio da Agricultura. 

PACOTE 200 
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Validade minima de 1 ano a cont 

13 45126 

BANANA NANICA: Peso médio: 160 

g. Climatizada, oriunda de plantas 

sadias, destinado ao consumo “in 

natura”, devendo se apresentar 

fresca, ter atingido o grau máximo 

de tamanho, aroma, cor e sabor 

próprios da variedade, apresentado 

grau de maturação tal que lhe 

permita suportar a manipulação, o 

transporte, conservando-se em 

condições adequadas para o 

consumo mediato e imediato. Não 

apresentarem lesões de origem 

mecânica ou provocadas por 

insetos afetando a sua aparência, 

não conter substância terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos 

aderentes à superfície da casca, 

estarem isentos de umidade 

externa anormal, aroma e sabor 

estranhos, estarem livres de 

resíduos de fertilizantes. Tamanho 

médio e uniforme. Quanto às 

características microbiológicas, 

deverão obedecer aos padrões 

impostos pela LEGISLAÇÃO 

VIGENTE. O produto deverá 

apresentar o peso na embalagem. 

KG 415 

 

  

14 26004 BARRA DE GELO 10KG UNID 780    
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15 45128 

BATATA INGLESA: Tubérculo de 

elevada qualidade, selecionados e 

sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma 

e sabor típicos da variedade com 

uniformidade no tamanho e cor. 

Não são permitidas rachaduras, 

perfurações, cortes e lesões 

mecânicas ou provocadas por 

insetos ou doenças.   Deve estar 

livre de sujidades, terra ou resíduo 

de fertilizante aderente à casca. 

Ausência de odor e sabor estranho, 

assim como parasitas e larvas.  

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS: deverão 

obedecer aos padrões 

estabelecidos pela ANVISA. O 

produto deverá apresentar o peso 

na embalagem. 

KG 510 

 

  

16 40895 

BATATA PALHA: produto de alta 

qualidade, seco e crocante, baixo 

teor de gordura e sódio. 

Acondicionada em embalagem de 

plástico de 500gr. 

UND 300 
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17 45129 

BETERRABA: Tubérculo de elevada 

qualidade, selecionados e sem 

defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma 

e sabor típicos da variedade com 

uniformidade no tamanho e cor. 

Não são permitidas rachaduras, 

perfurações, cortes e lesões 

mecânicas ou provocadas por 

insetos ou doenças.   Deve estar 

livre de sujidades, terra ou resíduo 

de fertilizante aderente à casca. 

Ausência de odor e sabor estranho, 

assim como parasitas e larvas.  

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS: deverão 

obedecer aos padrões 

estabelecidos pela ANVISA. O 

produto deverá apresentar o peso 

na embalagem. 

KG 200 

 

  

18 49494 

BICARBONATO DE SÓDIO: 

embalagem de 1 kg. COMPOSIÇÃO: 

bicarbonato de sódio 

UND 100 

 

  

19 45130 

BISCOITO DOCE DE 

LEITE/NATA/COCO: Biscoito doce 

sabor Leite/Nata/Coco, em pacotes 

de 400g, onde em uma porção de 

30g contenham 132 Kcal, 23g de 

Carboidratos, 2,7g de Proteínas e 

3,5g de Gorduras totais, 1,2g de 

Gordura Trans, 0,7g de Gordura 

Saturada, 0,7g de Fibra alimentar e 

116mg de Sódio. Cereais, 

farináceos e leguminosas devem 

estar isentos de matéria terrosa, 

parasitas, fungos, vestígios de 

insetos, livres de umidade e 

coloração específica 

UNID  1280 
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20 45131 

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 

DE COCO: Biscoito doce tipo 

rosquinha de coco em pacotes de 

400g, onde em uma porção de 30g 

contenham 129 Kcal, 22g de 

Carboidratos, 2,3g de Proteínas e 

3,3g de Gorduras totais, 0,9g de 

Gordura Trans, 0,9g de Gordura 

Saturada, 0g de Fibra alimentar e 

96mg de Sódio. Cereais, farináceos 

e leguminosas devem estar isentos 

de matéria terrosa, parasitas, 

fungos, vestígios de insetos, livres 

de umidade e coloração específica. 

UNID  190 

 

  

21 45132 

BISCOITO SALGADO: Biscoito 

salgado tipo Cream Cracker em 

pacotes de 400g, onde em uma 

porção de 30g contenham 135 Kcal, 

21g de carboidratos, 3g de 

Proteínas e 4,3g de Gorduras totais, 

1,5g de Gordura Trans, 0,9g de 

Gordura Saturada e 0,8g de Fibra 

alimentar e 278mg de Sódio. 

Cereais, farináceos e leguminosas 

devem estar isentos de matéria 

terrosa, parasitas, fungos, vestígios 

de insetos, livres de umidade e 

coloração específica 

UNID  1130 

 

  

22 49495 CAIXA DE BOMBOM 400G CAIXA 50    

23 21638 

CAFÉ EM PÓ: Devidamente 

selecionado, beneficiado, torrado e 

moído. Embalagem de 500 GR peso 

líquido, conforme determina 

legislação e com selo da ABIC. Prazo 

mínimo de validade de 4 meses. 

UNID  2730 

 

  

24 24046 

BOMBOM: redondo, preparado 

com cacau, açucar, leite, manteiga 

de cacau e outras substâncias, 

embalagem atóxica, contendo 1kg 

UND 20 

 

  

mailto:prefeituradecarlinda@yahoo.com.br
http://www.pmcarlinda.amm.org.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CNPJ 01.617.905/0001-78 

Gestão 2017 – 2020 

 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, n. º 83, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 

3525-2000 - E-mail: prefeituradecarlinda@yahoo.com.br – site: www.pmcarlinda.amm.org.br  

 

25 49496 

CALDO DE CARNE 21G COM DOIS 

TABLETES. validade não devera ser 

menor que 06 a 08 meses. 

embalagem do produto deve 

conter registro da data de 

fabricação, peso e validade 

estampada no rotulo da 

embalagem. 

CX 60 

 

  

26 25988 

CANJICA AMARELA: Tipo 1, 

contendo 80% de grãos inteiros, 

preparados com matérias primas 

são limpas, isentas de matérias 

terrosas, parasitos e de 

detritosanimais ou vegetais com no 

máximo de 15% de unidade - bem. 

500g. 

UNID 250 

 

  

27 49497 

CARNE BOVINA DE 1ª:  TIPO 

PATINHO. Não deverá haver cristais 

de gelo, água dentro da 

embalagem, e sinal de 

recongelamento, a consistência 

deve ser firme, não amolecida nem 

pegajosa, com odor e cor 

característica: vermelho vivo, sem 

escurecimento ou manchas 

esverdeadas. As carnes deverão ser 

entregues em sacos plásticos 

transparentes, devidamente 

fechados, higienizados e livres de 

qualquer sujidade, pesando no 

máximo 5 Kg porpacote para 

facilitar o recebimento, 

descongelamento e a conferência 

da mercadoria. Cada pacote de 

carne deverá conter o peso 

confirmando o pedido feito. O 

produto deverá apresentar registro 

do órgão fiscalizador competente 

KG 15 
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28 49498 

CARNE BOVINA TIPO ALCATRA EM 

BIFE KG Não deverá haver cristais 

de gelo, água dentro da 

embalagem, e sinal de 

recongelamento, a consistência 

deve ser firme, não amolecida nem 

pegajosa, com odor e cor 

característica: vermelho vivo, sem 

escurecimento ou manchas 

esverdeadas. As carnes deverão ser 

entregues em sacos plásticos 

transparentes, devidamente 

fechados, higienizados e livres de 

qualquer sujidade, pesando no 

máximo 5 Kg porpacote para 

facilitar o recebimento, 

descongelamento e a conferência 

da mercadoria. Cada pacote de 

carne deverá conter o peso 

confirmando o pedido feito. O 

produto deverá apresentar registro 

do órgão fiscalizador competente 

KG 330 

 

  

29 49499 

CARNE BOVINA TIPO COSTELA KG 

Não deverá haver cristais de gelo, 

água dentro da embalagem, e sinal 

de recongelamento, a consistência 

deve ser firme, não amolecida nem 

pegajosa, com odor e cor 

característica: vermelho vivo, sem 

escurecimento ou manchas 

esverdeadas. As carnes deverão ser 

entregues em sacos plásticos 

transparentes, devidamente 

fechados, higienizados e livres de 

qualquer sujidade, pesando no 

máximo 5 Kg porpacote para 

facilitar o recebimento, 

descongelamento e a conferência 

da mercadoria. Cada pacote de 

carne deverá conter o peso 

confirmando o pedido feito. O 

produto deverá apresentar registro 

KG 15 
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do órgão fiscalizador competente 

30 49500 

CARNE BOVINA TIPO FRALDINHA 

KG Não deverá haver cristais de 

gelo, água dentro da embalagem, e 

sinal de recongelamento, a 

consistência deve ser firme, não 

amolecida nem pegajosa, com odor 

e cor característica: vermelho vivo, 

sem escurecimento ou manchas 

esverdeadas. As carnes deverão ser 

entregues em sacos plásticos 

transparentes, devidamente 

fechados, higienizados e livres de 

qualquer sujidade, pesando no 

máximo 5 Kg porpacote para 

facilitar o recebimento, 

descongelamento e a conferência 

da mercadoria. Cada pacote de 

carne deverá conter o peso 

confirmando o pedido feito. O 

produto deverá apresentar registro 

do órgão fiscalizador competente 

KG 300 
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31 49501 

CARNE DE 2ª PICADA SEM OSSO 

(ACEM): Carne de 2ª picada sem 

osso (Kg). Cortes com espessura de 

aproximadamente 6 cm, o que 

especifica “isca de carne”, sem 

pelancas, gorduras e osso. Não 

deverá haver cristais de gelo, água 

dentro da embalagem, e sinal de 

recongelamento, a consistência 

deve ser firme, não amolecida nem 

pegajosa, com odor e cor 

característica: vermelho vivo, sem 

escurecimento ou manchas 

esverdeadas. As carnes deverão ser 

entregues em sacos plásticos 

transparentes, devidamente 

fechados, higienizados e livres de 

qualquer sujidade, pesando no 

máximo 5 Kg porpacote para 

facilitar o recebimento, 

descongelamento e a conferência 

da mercadoria. Cada pacote de 

carne deverá conter o peso 

confirmando o pedido feito. O 

produto deverá apresentar registro 

do órgão fiscalizador competente 

KG 3310 

 

  

32 45135 

CARNE MOÍDA DE 2ª (ACEM): Carne 

moída de 2ª (Kg). Não serão aceitos 

produtos onde se perceba a olho 

nu que existe mais gordura do que 

carne no processo. As carnes 

deverão ser entregues em sacos 

plásticos transparentes, 

devidamente fechados, 

higienizados e livres de qualquer 

sujidade, pesando no máximo 5 Kg 

por pacote para facilitar o 

recebimento, descongelamento e a 

conferência da mercadoria. Cada 

pacote de carne deverá conter o 

peso confirmando o pedido feito. O 

produto deverá apresentar registro 

KG 1300 
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do órgão fiscalizador competente 

33 40755 

CARNE SUINA: Proveniente de 

animais abatidos sob inspeção 

veterinaria. Deve apresentar-se 

livre de parasitas e de qualquer 

substancia contaminante que possa 

alterar os aspestos normais do 

produto. 

KG 300 

 

  

34 49502 
CARVÃO: saco com 5 kg de carvão 

vegetal. 
UND 50 

 
  

35 45137 

CEBOLA: Classificação média, sem 

defeito, suficientemente 

desenvolvida, com aspecto e sabor 

típicos da variedade e uniformidade 

no tamanho e na cor. Não serão 

permitidas rachaduras, perfurações 

e cortes. Características gerais: 

deverá estar livre de enfermidades, 

de umidade externa anormal, de 

resíduos de fertilizantes. Quanto às 

características microbiológicas, 

deverá obedecer à LEGISLAÇÃO 

VIGENTE. Quanto às características 

microscópicas, não deverá 

apresentar sujidades e parasitas. O 

produto deverá apresentar o peso 

na embalagem. 

KG 605 
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36 45138 

CENOURA: Raiz de elevada 

qualidade e sem defeitos, 

suficientemente desenvolvidos, 

com aspecto, aroma e sabor típicos 

da variedade e uniformidade no 

tamanho e na cor. Não são 

permitidas rachaduras, perfurações 

e cortes. Os tubérculos próprios 

para o consumo devem proceder 

de espécimes vegetais genuínos e 

sãos, serem de colheita recente, 

não estarem danificados por 

quaisquer lesões de origem 

mecânica que afetem sua 

aparência, estarem livres de 

enfermidades, estarem livres de 

terra aderente à casca, estarem 

isentos de umidade externa 

anormal, odor e sabor estranhos, 

de resíduos de fertilizantes. A polpa 

deverá estar intacta e limpa. 

Quanto às características 

microbiológicas, os tubérculos 

devem obedecer os padrões 

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

Quanto às características 

microscópicas, não deverá 

apresentar sujidades, parasitos e 

larvas. O produto deverá 

apresentar o peso na embalagem. 

KG 430 

 

  

37 21068 

CHÁ MATE, CAIXA COM 250GR: 

Composição; Folhas  e talos 

tostados de erva- mate, sabor e cor 

caracteristico, dupla embalagem 

(plástica e caixa de papelão), com 

identificação do produto, rótulo 

com ingredientes.  

UNID 750 
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38 45140 

CHEIRO VERDE: Parte verde das 

hortaliças, de elevada qualidade, 

sem defeitos, com folhas verdes, 

sem traços de descoloração, 

turgescentes, intactas, firmes e 

bem desenvolvidas. Devem 

apresentar coloração e tamanho 

uniformes e típicos da variedade. 

Verduras próprias para o consumo 

devendo ser procedentes de 

plantas sadias, serem frescas, 

abrigadas dos raios solares, 

apresentarem grau de 

desenvolvimento ideal quanto ao 

tamanho, aroma, cor e sabor que 

são próprias da variedade; estarem 

livres de insetos e doenças, assim 

como de seus danos.  Isentas de 

terra aderente, umidade anormal, 

odores e sabores estranhos. 

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS: deverão 

obedecer aos padrões 

estabelecidos pela ANVISA 

UNID 420 

 

  

39 26039 CHOCOLATE EM PÓ 400G UND 40    

40 45141 

CHUCHU: Legumes de elevada 

qualidade, suficientemente 

desenvolvidos. Deve apresentar 

aroma, sabor, coloração e 

tamanhos uniformes e típicos da 

variedade. Não são permitidos nos 

legumes defeitos que alterem a sua 

conformação e aparência.  Os 

legumes próprios para o consumo 

devem ser procedentes de vegetais 

genuínos, estarem livres de 

enfermidades; não danificados por 

qualquer lesão de origem mecânica 

ou por insetos; não estarem sujos 

de terra; não conterem corpos 

estranhos aderentes, isentos de 

umidade externa anormal, odor e 

KG 250 

 

  

mailto:prefeituradecarlinda@yahoo.com.br
http://www.pmcarlinda.amm.org.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CNPJ 01.617.905/0001-78 

Gestão 2017 – 2020 

 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, n. º 83, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 

3525-2000 - E-mail: prefeituradecarlinda@yahoo.com.br – site: www.pmcarlinda.amm.org.br  

 

sabor estranhos. CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS: Os legumes 

deverão obedecer aos padrões 

estabelecidos pela ANVISA. 

Características microscópicas: 

Ausência de sujidades, parasitos e 

larvas. O produto deverá 

apresentar o peso na embalagem 

conforme solicitação. 

41 45142 

COCO RALADO: Produto de boa 

qualidade, com adição de açúcar, 

isentos de substâncias estranhas 

em sua composição, embalagem de 

100g. Com registro no ministério da 

saúde, data de empacotamento e 

prazo de validade aparente. O 

produto a ser entregue não poderá 

ter validade inferior a 6 meses.   

UNID 50 

 

  

42 45143 

COLORÍFICO: O colorífico deve ser 

constituído de matéria prima de 

boa qualidade e apresentar 

aspecto, cor, cheiro e sabor 

característico do produto, 

contendo no máximo 10% de sal, 

de acordo com as normas vigentes. 

Deverá conter a validade de06 

meses a 01 ano, rotulagem, data de 

fabricação. Registro no MS. De 

acordo com a RDC nº 276/2005. 

Pacote com 500g.  

KG 90 
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43 45144 

COUVE MANTEIGA: Parte verde das 

hortaliças, de elevada qualidade, 

sem defeitos, com folhas verdes, 

hidratadas, sem traços de 

descoloração, turgescentes, 

intactas, firmes e bem 

desenvolvidas. Deve apresentar 

aroma, coloração e tamanho 

uniformes e típicos da variedade. 

Não são permitidos defeitos nas 

verduras que lhe alterem a sua 

conformação e aparência. As 

verduras próprias para o consumo 

devem ser procedentes de vegetais 

genuínos e sãos, serem frescas, 

abrigadas dos raios solares, 

estarem livres de insetos e 

enfermidades assim como seus 

danos, estarem isentas de umidade 

externa anormal, odor e sabor 

estranhos. Quanto às 

características microbiológicas, as 

verduras deverão obedecer aos 

padrões estabelecidos pela ANVISA. 

Totalmente livres de sujidades e 

parasitas. CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS: deverão 

obedecer aos padrões 

estabelecidos pela ANVISA. 

UNID 190 
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44 45145 

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 

(kg): Cortes com espessura de 

aproximadamente 8 cm, 

refrigeradas à 4°C por no máximo 

48 horas. Os produtos devem 

mostrar o peso nas embalagens 

confirmando o pedido feito. As 

carnes deverão ser entregues em 

sacos plásticos transparentes, 

devidamente fechados, 

higienizados e livres de qualquer 

sujidade, pesando no máximo 5 kg 

por pct para facilitar o 

recebimento, descongelamento e a 

conferência da mercadoria. O 

produto deverá apresentar  registro 

do órgão fiscalizador competente. 

KG 80 

 

  

45 5751 

CRAVO: obtido de botão floral de 

especime genuína, de coloração 

parda escura, cheiro e sabor 

próprios, isente de detritos e 

impurezas, embalagem plástica 

atóxica, com 40G 

UND 40 

 

  

46 49503 

CREME DE CEBOLA:  mistura para 

preparo de creme de cebola, com 

realçador de sabor glutamato de 

monossódico, aromatizante, sem 

conservantes e corantes arificiais, 

isento de sujidades, parasitas e 

larvas, embalado em saco 

laminado, lacrada e rotulada 

UND 20 

 

  

47 45376 

CREME DE LEITE CAIXA COM 

200GR: Creme de leite embalagem 

tipo tetra rex, com identificação do 

produto, rótulo com igredientes, 

valor nuticonal do produto, peso , 

fabricante, data de fabricação e 

validade minima de 6 meses. 

UNID 280 
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48 45367 

DOCE EM PASTA: Doce de frutas, 

potes de 400g. Deve constar na 

embalagem: registro, data de 

fabricação, prazo de validade 

mínima de 6 meses a contar da 

data de entrega, composição 

nutricional e peso liquido. 

UNID 130 

 

  

49 45471 

EMULSIFICANTE: Tipo Emustab 

pote plastico de 200g, com 

identificação do protudo rótulo 

com ingredientes valor nutricional 

do produto, peso, fabricante, data 

de fabricação e validade. Validade 

minima de 6 meses a contar da 

data de entrega 

UNID 10 

 

  

50 45380 

ERVILHA: Reidratada, em conserva, 

com no minimo 200g. Embalagem 

com identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de 

validade e peso liquido. O produto 

devera ter registro no ministerio da 

agricultura e/ou ministerio da 

saude. 

UNID 200 

 

  

51 45472 

ESSENCIA DE BAUNILHA: Composto 

por, água destilada, alcool etílico, 

corante caramelo e aromatizante. 

Embalagem em vidro com 30 ml. 

Rótulo com ingredientes, valor 

nutricional do produto, peso, 

fabricante, data de fabricação. 

UNID 10 
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52 45147 

EXTRATO DE TOMATE: Duplo e 

concentrado, elaborado com frutos 

sadios, limpos e sem sementes. 

Isento de fermentações. Deve 

apresentar cor, sabor, odor 

característico, consistência pastosa, 

com peso líquido de 340 g. Validade 

mínima de 6 meses, e fabricação de 

até 30 dias da entrega. Em caso de 

produtos com embalagem (latas, 

potes, etc.) não serão aceitos 

aquelas que estiverem 

enferrujadas, estufadas, 

amassadas, trincadas, 

apresentarem vazamentos nas 

tampas, formação de espumas, ou 

qualquer outro sinal de alteração 

do produto.  

UNID 440 

 

  

53 45148 

FARINHA DE MANDIOCA: farinha de 

mandioca fina, crua, fabricada a 

partir de matérias-primas limpas e 

isentas de matéria terrosa e 

parasita; Não devem estar úmidas, 

fermentadas ou rançosas; 

embaladas em pacotes plásticos, 

transparentes, limpos, não 

violados. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de 

identificação, procedência e 

informações nutricionais, número 

do lote e quantidade do produto. 

Deverá apresentar validade mínima 

de 5 meses a partir da data de 

entrega. De acordo com a 

resolução 12/78 da CNNPA. Pacote 

com 1 kg. 

KG 275 
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54 45149 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL: 

Enriquecida com ferro e ácido 

fólico. Tipo Especial. Obtido de 

grãos de trigo sãos, limpos e 

isentos de matéria terrosa e 

parasita. Não podendo estar úmida, 

fermentada ou rançosa, devendo 

obedecer à legislação vigente, 

embalada em pacotes de 1 kg. 

Prazo mínimo de validade de 

4meses. 

KG 725 

 

  

55 45150 

FEIJÃO CARIOCA: Carioca, tipo I, 

natural, constituído de no mínimo 

95% de grãos inteiros e 

correspondentes à variedade no 

tamanho e cor. Maduros, limpos e 

secos. Embalagem primária: 

embalado em pacote plástico 

atóxico, transporte, termossoldado, 

resistente, com peso líquido de 1 

kg, devidamente impresso as 

informações exigidas por lei. Será 

permitido o limite de 2% de 

impurezas e materiais estranhos, 

obedecendo a Portaria 161 de 

24/07/87 – M.A. Deve estar de 

acordo com a legislação vigente. 

Prazo mínimo de validade de 6 

meses e data de empacotamento 

de até 30 dias. 

UNID 360 

 

  

56 45473 

FERMENTO BIOLOGICO: Para pão 

embalagem de 100g, com 

ingredientes, valor nutricional, 

peso, fabricante, data de fabricação 

e validade. 

UNID 150 
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57 45152 

FERMENTO QUIMICO EM PÓ: 

Embalagem, lata de 100g. 

Ingredientes básicos: amido de 

milho ou fécula de mandioca, 

fosfato monocálcico e bicarbonato, 

conforme legislação vigente. Prazo 

mínimo de validade de 6 meses e 

data de fabricação de até 30 dias.   

UNID 256 

 

  

58 26001 

FRANGO CONGELADO: 

semiprocessado em embalagem de 

plástico. 

KG 1060 

 

  

59 45154 

FUBÁ: Tipo mimoso, 100% milho. 

Oriundo da moagem do grão de 

milho, sadio e limpo, não devendo 

conter materiais terrosos, parasitas 

e detritos de animais e vegetais. 

Deve conter cor e sabor 

característicos, embalado em saco 

plástico atóxico, transparente, 

impresso as informações exigidas 

por lei vigente, identificando o 

número de registro no órgão 

competente, contendo peso líquido 

de 500g, com prazo de validade de 

no mínimo 180 dias.  

UNID 260 
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60 23948 

GENGIBRE   Raiz de elevada 

qualidade e sem defeitos, 

suficientemente desenvolvidos, 

com aspecto, aroma e sabor típicos 

da variedade e uniformidade no 

tamanho e na cor. Não são 

permitidas rachaduras, perfurações 

e cortes. Os tubérculos próprios 

para o consumo devem proceder 

de espécimes vegetais genuínos e 

sãos, serem de colheita recente, 

não estarem danificados por 

quaisquer lesões de origem 

mecânica que afetem sua 

aparência, estarem livres de 

enfermidades, estarem livres de 

terra aderente à casca, estarem 

isentos de umidade externa 

anormal, odor e sabor estranhos, 

de resíduos de fertilizantes. A polpa 

deverá estar intacta e limpa. 

Quanto às características 

microbiológicas, os tubérculos 

devem obedecer os padrões 

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

Quanto às características 

microscópicas, não deverá 

apresentar sujidades, parasitos e 

larvas. O produto deverá 

apresentar o peso na embalagem. 

KG 20 

 

  

61 49505 

KIWI KG: Procedente de planta 

sadia, destinado ao consumo “in 

natura”, devendo se apresentar 

fresca, ter atingido o grau ideal no 

tamanho, aroma, cor e sabor 

próprios da variedade. Grau de 

maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo imediato. Não estarem 

danificadas por quaisquer lesões de 

KG 10 
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origem mecânica ou por insetos 

que afetem suas características, 

não conter substância terrosa, 

sujidades, produtos químicos ou 

corpos estranhos aderentes, sem 

aroma e sabor estranhos. Tamanho 

médio e uniforme. Obedecer aos 

padrões CONFORME A LEGISLAÇÃO 

VIGENTE. 

62 45157 

LARANJA: Peso médio 200 g. 

Procedente de planta sadia, 

destinado ao consumo “in natura”, 

devendo se apresentar fresca, ter 

atingido o grau ideal no tamanho, 

aroma, cor e sabor próprios da 

variedade. Grau de maturação tal 

que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a 

conservação em condições 

adequadas para o consumo 

imediato. Não estarem danificadas 

por quaisquer lesões de origem 

mecânica ou por insetos que 

afetem suas características, não 

conter substância terrosa, 

sujidades, produtos químicos ou 

corpos estranhos aderentes, sem 

aroma e sabor estranhos. Tamanho 

médio e uniforme. Obedecer aos 

padrões CONFORME A LEGISLAÇÃO 

VIGENTE.  

KG 30 

 

  

63 22950 

LEITE CONDENSADO: Leite 

condensado, embalagem tipo tetra 

rex (caixinha) de 395g, com 

identificação do produto, rotulo 

com ingredientes, valor nutricional, 

peso, fabricante, data de fabricação 

e validade. Mínima de 6 meses a 

contar da data. 

UNID 150 
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64 45474 

LEITE DE COCO: natural, 

concentrado, procedente de frutos 

sãos e maduros, isento de 

sujidades, parasitas e larvas, com 

aspecto de cor, cheiro e sabor 

próprios, embalagem de 200 ml 

UNID 50 

 

  

65 45159 

LEITE INTEGRAL EM PÓ: Leite em 

pó integral, embalagem de 400g. Pó 

uniforme, sem grumos. Cor branco 

amarelado, sabor agradável, não 

rançoso, semelhante ao leite fluído. 

UNID 50 

 

  

66 45158 

LEITE INTEGRAL: Leite UHT integral, 

embalagem asséptica de 1 litro. 

Composto por 3,0% de gorduras 

totais, 2,0% de gorduras saturadas, 

3,0% de proteínas e 4,5% de 

carboidratos. Cada 100ml do 

produto deverá conter em média 

58 Kcal 

UNID 1190 

 

  

67 23899 

LINGÜIÇA CALABRESA: Lingüiça tipo 

calabresa de carne suina pura e 

limpa, de 1ª qualidade adicionada 

de toucinho e condimentos 

naturais em proporções adequadas 

ao tipo calabres submetida ao 

precesso de cura, embalada a 

vacuo. 

KG 50 

 

  

68 21025 

LINGÜIÇA MISTA: Com carne bovina 

e porco, acondionada em 

embalagem adequada de acordo 

com as normas da ANVISA, com 

cor, odor e sabor caracteristicos. 

KG 30 

 

  

mailto:prefeituradecarlinda@yahoo.com.br
http://www.pmcarlinda.amm.org.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CNPJ 01.617.905/0001-78 

Gestão 2017 – 2020 

 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, n. º 83, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 

3525-2000 - E-mail: prefeituradecarlinda@yahoo.com.br – site: www.pmcarlinda.amm.org.br  

 

69 45161 

MAÇA: Maçã Nacional Fuji/Gala, 

produto procedente de planta 

sadia, destinado ao consumo “in 

natura”, devendo se apresentar 

fresca, ter atingido o grau ideal no 

tamanho, aroma, cor e sabor 

próprios da variedade, apresentar 

grau de maturação tal que lhe 

permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo mediato e imediato. Não 

estarem danificadas por quaisquer 

lesões de origem física ou mecânica 

ou por insetos e doenças que 

afetem suas características. Não 

conter substância terrosa sujidades, 

produtos químicos ou corpos 

estranhos aderentes à superfície da 

casca, estarem isentos de umidade 

externa anormal, aroma e sabor 

estranhos. Tamanho médio e 

uniforme. O produto deverá 

apresentar o peso na embalagem. 

KG 250 

 

  

70 45163 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE: 

Espaguete nº 08, de sêmola, 

vitaminado, enriquecido com ferro 

e ácido fólico, composto de 

matéria-prima de primeira 

qualidade, sãs e limpos, isento de 

material terroso, parasitas. 

Embalado em pacotes com 500g, 

onde em uma porção de 56g 

contenham 200 Kcal, 43g de 

Carboidrato e 6 g de Proteína. 

Pacote de 500g. Validade mínima 

de 6 meses.  

UNID 560 
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71 45368 

MAIONESE 500G- ingredientes: 

agua, óleo vegetal, ovos 

pasteurizados, amido modificado, 

vinagre, açúcar, sal, suco de limao, 

acidulante acido lático, 

estabilizante, goma xantana, 

conservador acido sorbico, 

sequestrante edtda cálcio 

dissodico, corante páprica, 

aromatizante e antioxidante acido 

cítrico, bht bha. contem ômega 3 e 

não tem gorduras trasn e glutem. 

1º qualidade, sem bolor, mofo, 

sabores e odores indesejados. 

validade não devera ser menor que 

06 a 08 meses. embalagem do 

produto deve conter registro da 

data de fabricação, peso e validade 

estampada no rotulo da 

embalagem. 

UNID  230 

 

  

72 45166 

MAMAO PAPAYA KG: Procedente 

de planta sadia, destinado ao 

consumo “in natura”, devendo se 

apresentar fresca, ter atingido o 

grau ideal no tamanho, aroma, cor 

e sabor próprios da variedade. Grau 

de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo imediato. Não estarem 

danificadas por quaisquer lesões de 

origem mecânica ou por insetos 

que afetem suas características, 

não conter substância terrosa, 

sujidades, produtos químicos ou 

corpos estranhos aderentes, sem 

aroma e sabor estranhos. Tamanho 

médio e uniforme. Obedecer aos 

padrões CONFORME A LEGISLAÇÃO 

VIGENTE. 

UNID 20 
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73 16871 

MANDIOCA KG: Grau de maturação 

adequada, sem partes estragadas, 

de primeira, sem casca, in natura, 

aroma e cor própria com ausência 

de sujidades, parasitos e larvas. 

KG 40 

 

  

74 49506 

MANGA TOMMY KG: Procedente 

de planta sadia, destinado ao 

consumo “in natura”, devendo se 

apresentar fresca, ter atingido o 

grau ideal no tamanho, aroma, cor 

e sabor próprios da variedade. Grau 

de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo imediato. Não estarem 

danificadas por quaisquer lesões de 

origem mecânica ou por insetos 

que afetem suas características, 

não conter substância terrosa, 

sujidades, produtos químicos ou 

corpos estranhos aderentes, sem 

aroma e sabor estranhos. Tamanho 

médio e uniforme. Obedecer aos 

padrões CONFORME A LEGISLAÇÃO 

VIGENTE. 

KG 20 

 

  

75 45167 

MARGARINA COM SAL: Sem 

gorduras trans. Oriunda de óleo 

vegetal comestível, contendo 

vitaminas, açúcar e cloreto de sódio 

dentro dos padrões legais (<50% de 

gordura). Produzido e embalado 

dentro das normas que determina a 

legislação. Cremosa, com adição de 

sal, embalada em potes plásticos 

com 500g. Na embalagem original, 

devidamente identificada, com 

rótulo contendo todas as 

informações do produto de acordo 

com a legislação vigente. 

UNID 525 
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76 45168 

MELANCIA: peso médio 8 kg 

redonda/comprida, fruto sadio, 

destinado ao consumo “in natura”, 

devendo se apresentar fresca, ter 

atingido o grau ideal no tamanho, 

aroma, cor e sabor próprios da  

variedade, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo mediato e imediato. Não 

estarem danificadas por quaisquer 

lesões de origem mecânica ou 

provocadas por insetos ou doenças, 

não conter substância terrosa, 

sujidades, produtos químicos ou 

corpos estranhos aderentes à 

casca, estarem isentos de umidade 

externa anormal, aroma e sabor 

estranhos. Tamanho médio e 

uniforme. Quanto às características 

microbiológicas, as verduras 

deverão obedecer aos padrões 

estabelecidos pela ANVISA. O 

produto deverá apresentar o peso 

na embalagem. 

KG 150 

 

  

77 20529 

MELÃO: De primeira qualidade, 

amarelo, unidades de tamanho 

médio, frutas firmes, limpas e 

maduras, sem machucados. 

KG 150 

 

  

78 49507 

FLOCOS DE MILHO. Ingredientes: 

Milho, ferro e ácido fólico. Não 

contém glúten. Pacote 500g, com 

identificação do produto e prazo de 

validade.  

KG 100 
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79 22951 

MILHO PARA PIPOCA 500G: 98% de 

aproveitamento dos grãos, 

embalados em pcts lacrados, isento 

de parasitas, sujidades, sabores e 

odores indesejados. validade não 

devera ser menor que 06 a 08 

meses. embalagem do produto 

deve conter registroda data de 

fabricação, peso e validade 

estampada no rotulo da 

embalagem. 

UNID  170 

 

  

80 16869 

MILHO VERDE: Em conserva, em 

latas, com peso drenado de 200 a 

300g; com data de faricação, valor 

nutricional, peso, fabricante. 

Validade mínima de 6 meses. 

UNID 740 

 

  

81 49508 

MOLHO DE TOMATE: produto 

preparado com frutos maduros e 

sãos, acrescidas de condimentos, 

sal, açucar, cebola, glutamato 

monossódico e outros ingredientes, 

isento de sujidades, parasitas, 

larvas e fermentações, livre de 

detritos. Embalagem de 340g 

UND 300 

 

  

82 49047 MOLHO INGLÊS, 150ML UND 100    

83 21071 

ÓLEO DE SOJA: Produto refinado e 

de acordo com os padrões legais. 

Deverá conter Vitamina E, e ser 

acondicionado em embalagens 

plásticas de 900 ml. Validade 

mínima de 4 meses. 

UNID 870 

 

  

mailto:prefeituradecarlinda@yahoo.com.br
http://www.pmcarlinda.amm.org.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CNPJ 01.617.905/0001-78 

Gestão 2017 – 2020 

 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, n. º 83, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 

3525-2000 - E-mail: prefeituradecarlinda@yahoo.com.br – site: www.pmcarlinda.amm.org.br  

 

84 45172 

OVOS DE GALINHA: vermelho, de 

galinha, tipo grande. Manipulado 

em condições higiênicas e 

provenientes de animais sadios. 

Isento de sujidades, trincos e 

quebraduras na casca. De produção 

recente e embalada em cartelas de 

12 unidades com carimbo do 

SIF,data da embalagem e validade. 

Deve atender às exigências do 

Regulamento interno de inspeção 

de Produtos de Origem Animal – 

RISPOA/MA Resolução nº 05 de 

05/7/91 – CIPOA/MA.  

DZ  565 

 

  

85 22874 

PÃO FRANCÊS: Pão frances, com 

peso médio de 50g. O pão deve ser 

fabricado com matérias primas de 

primeira qualidade, isentos de 

matéria terrosa, parasitos e em 

perfeito estado de conservação. 

Deve ter o miolo variando de 

branco a levemente creme, casca 

de cor dourada, homogênea e 

brilhante. O aspecto da casca 

deverá ser crocante, não dura, com 

aparência de bem assada. Será 

rejeitado pão queimado ou mal 

cozido. 

KG 250 

 

  

86 21021 

PALMITO: tipo pupunha, em 

conserva embalagem contendo no 

minimo 300g, drenado, em vidro, 

com identificação do produto, 

marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade de 

no minimo 12  meses da data da 

entrega. 

UND 30 

 

  

87 45173 PEITO DE FRANGO KG KG 200    

88 49510 
PEPINO COMUM KG: Procedente 

de planta sadia, destinado ao 

consumo “in natura”, devendo se 

KG 20 
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apresentar fresca, ter atingido o 

grau ideal no tamanho, aroma, cor 

e sabor próprios da variedade. Grau 

de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo imediato. Não estarem 

danificadas por quaisquer lesões de 

origem mecânica ou por insetos 

que afetem suas características, 

não conter substância terrosa, 

sujidades, produtos químicos ou 

corpos estranhos aderentes, sem 

aroma e sabor estranhos. Tamanho 

médio e uniforme. Obedecer aos 

padrões CONFORME A LEGISLAÇÃO 

VIGENTE. 

89 10431 

PIMENTA DO REINO MOIDA 20g 

deve ser constituído de matéria 

prima de boa qualidade e 

apresentar aspecto, cor, cheiro e 

sabor característico do produto,  de 

acordo com as normas vigentes. 

Deverá conter a validade de 06 

meses a 01 ano, rotulagem, data de 

fabricação. Registro no MS. De 

acordo com a RDC nº 276/2005. 

UND 150 

 

  

90 49511 

PIMENTAO VERDE: Verde e graúdo, 

de primeira qualidade, tamanha e 

coloração uniformes, sem lesões, 

de origem física e mecânica 

perfurações e cortes.extra graúdo e 

verdoso. 

KG 260 
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91 45177 

POLPA DE FRUTA: Polpa de frutas, 

sabores variados, embalagem de 1 

kg. O produto deve ser preparado 

com frutas sãs, limpas e isentas de 

parasitos e de detritos animais ou 

vegetais. Não deve conter 

fragmentos das partes não 

comestíveis da fruta, nem 

substâncias estranhas à sua 

composição normal. Polpa de fruta 

envasada, não devendo apresentar 

sinais de alterações das 

embalagens (estufamentos, 

alterações, vazamentos, corrosões 

internas) bem como quaisquer 

modificações de natureza física 

KG 150 

 

  

92 45178 

POLVILHO AZEDO: Produto 

amiláceo extraído da mandioca 

deve ser fabricado a partir de 

matérias-primas sãs e limpas, 

isentas de matéria terrosa e 

parasitas. Sob a forma de pó, deve 

produzir ligeira crepitação quando 

comprimido entre os dedos. 

Embalados em papel impermeável, 

limpo, não violado que garantam a 

integridade do produto. Deverá 

apresentar validade mínima de 6 

meses. Pacote com 1 kg. 

UND 300 

 

  

93 45179 

POLVILHO DOCE: Produto amiláceo 

extraído da mandioca deve ser 

fabricado a partir de matérias-

primas sãs e limpas, isentas de 

matéria terrosa e parasitas. Sob a 

forma de pó, deve produzir ligeira 

crepitação quando comprimido 

entre os dedos. Embalados em 

papel impermeável, limpo, não 

violado que garantam a integridade 

do produto. Deverá apresentar 

validade mínima de 6 meses. 

KG 100 
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Pacote com 1 kg. 

94 21098 

PRESUNTO: Fatiado, resfriado, a 

base de carne suína, embalada em 

material adequada que lhe confira 

uma proteção apropriada (plásticas 

transparentes),em embalagem de 

1kg, com identificação do produto, 

prazo de validade e peso liquido o 

produto deverá ter regitro no 

ministério da agricultura e/ou 

ministério da saúde. 

KG 300 

 

  

95 10454 

QUEIJO MUSSARELA: Queijo tipo 

mussarela com registro no 

SIF,SISE/MT ou SIM, produto 

elaborado unicamente com leite de 

vaca, com aspecto de massa 

semidura, cor branco creme 

homogênea, cheiro próprio, sabor 

suave, levemente salgado e 

resfriado. O produto deverá ser 

entregue fatiado. 

KG 300 

 

  

96 21151 
QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO 

PACOTE 50G 
UNID 50 

 
  

97 22996 

REFRIGERANTE: Em embalagens 

tipo pet de 2 litros, com 

identificação do produto, rótulo 

com ingredientes, valor nutricional, 

peso, fabricante, data de 

fabricação, validade. Validade 

mínima de 6 meses, a contar da 

data da entrega. Embalagem: (6 x 

1).  

UNID  1340 

 

  

98 45183 

REPOLHO BRANCO:  Repolho 

branco (Kg). Não serão aceitos 

produtos estragados, murchos ou 

que não se enquadram no processo 

seletivo de padrão de qualidade. Os 

produtos devem apresentar o peso 

nas embalagens conforme 

KG 505 
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solicitação. 

99 26005 

SAL GROSSO 1KG- ingredientes: 

cloreto de sódio, iodato de 

potássio. antiumenctantes: 

ferrocianet de sódio e alumínio 

silicato de sódio. a validade não 

devera ser menor que 06 a 08 

meses. embalagem do produto 

deve conter registro da data de 

fabricação, peso e validade 

estampada no rotulo da 

embalagem. 

UNID 80 

 

  

100 45184 

SAL REFINADO: Refinado, Iodado, 

beneficiado e isento de sais de 

cálcio e magnésio, impurezas 

orgânicas, areias e fragmentos de 

conchas. Produzido e embalado em 

conformidade com a legislação 

vigente. Embalagem primária: 

pacotes com 1 kg. Validade mínima 

de 6 meses.   

UNID 195 

 

  

101 2511 

SALSICHA: Tipo hot-dog com no 

máximo de 2% de amido. Com 

aspecto caracteristico, cor Própria 

sem manchas pardacentas ou 

esverdeadas, odor e sabor próprio, 

com adição de agua ou gelo no 

maximo de 10%. Com registro no 

SIF 

KG 50 

 

  

102 45383 

SARDINHA ENLATADA 250g  

preparada com pescado fresco, 

limpo, eviscerado, cozido, imersa 

em molho de oleo vegetal de soja 

comestível. acondicionado em 

recipiente de folha de flandres 

integro, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo, a 

embalagem devera conter 

externamente os dados de 

identificação e procedência, 

UNID 500 

 

  

mailto:prefeituradecarlinda@yahoo.com.br
http://www.pmcarlinda.amm.org.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CNPJ 01.617.905/0001-78 

Gestão 2017 – 2020 

 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, n. º 83, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 

3525-2000 - E-mail: prefeituradecarlinda@yahoo.com.br – site: www.pmcarlinda.amm.org.br  

 

informação nutricional, numero do 

lote, data de validade, quantidade 

do produto. o produto devera 

apresentar validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega. 

103 45369 

SUCO 300 G EM PO COM AÇÚCAR- 

diversos sabores- ingredientes: 

açúcar, acidulante acido, cítrico, 

antimectante fosfato tricalcico, 

corante inorgânico dióxido de 

titânia, antioxidante acido 

ascórbico, corantes artificiais, 

aroma idêntico ao natural da fruta. 

não contem glutem, não 

fermentado, não alcoolico. a 

embalagem deve conter registro da 

data de fabricação, peso e validade 

estampada no rotulo. validade não 

sendo menor que 06 a 08 meses. 

UNID 105 

 

  

104 45370 

TEMPERO COMPLETO 1KG- 

ingredientes: sal, cebola, alho, 

cebolinha, salsa, manjericão, 

realcador de sabor glutamato 

monossodico, aromatizante e 

conservador metabissulfito de 

sódio. não contem glutem. a 

embalagem deve conter registro da 

data de fabricação, peso e validade 

estampada no rotulo, validade não 

sendo menor que 06 a 08 meses. 

UNID  60 

 

  

105 45371 
TEMPERO EM PÓ 60 GR 12 SACHÊS 

DE 5 G 
UNID 315 
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106 45185 

TOMATE: Fruto procedente de 

planta sadia, destinado ao consumo 

“In Natura” ou como ingrediente na 

culinária, devendo estar fresco, ter 

atingido o grau ideal de tamanho, 

aroma, cor e sabor próprios de 

cada variedade,apresentar grau de 

maturação tal quepermita suportar 

a manipulação, o transporte e 

conservar as  condições adequadas 

para o consumo mediato e 

imediato. Estar livre de quaisquer 

lesões de origem mecânica ou 

causadas por insetos e doenças.  

Não conter terra, sujidades, 

produtos químicos e corpos 

estranhos aderentes à superfície da 

casca, estarem isentos de umidade 

externa anormal, aroma e sabor 

estranhos, estarem livres de 

resíduos de fertilizantes. Isento de 

parasitas e larvas.  Tamanho médio 

e uniforme. Ponto de maturação 

conforme orientação do 

Departamento Gestor. 

Características sanitárias conforme 

legislação vigente. 

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS: Quanto às 

características microbiológicas, as 

verduras deverão obedecer aos 

padrões estabelecidos pela ANVISA. 

O produto deverá apresentar o 

peso na embalagem. 

KG 365 
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107 25892 

VINAGRE: : Produzido da 

fermentação do vinho branco ou 

tinto. Produto translúcido e de cor, 

sabor e odor característico. 

Embalagem primária: Frascos 

plásticos de aproximadamente 

750ml, devidamente rotulados, de 

acordo com a legislação vigente. 

Validade mínima de 6 meses. 

UNID 135 

 

  

108 45445 
ASSADEIRA DE INOX N4 retangular 

com bordas, medindo 46x33x5 cm. 
UND 3 

 
  

109 49514 
ASSADEIRA DE VIDRO OVAL MEDIA 

COM TAMPA PLASTICAS 
UNID 5 

 
  

110 49515 

ASSADEIRA REDONDA 26CM - 

assadeira, lisa, redonda, em 

aluminiio com revestimento em 

material antiaderente, tamanho 

26cm 

UNID 

5 

 

 

 

111 45437 

AVENTAL NAPA: Avental de napa 

plastificado tamanho único (tipo 

açougue) na cor branca, contendo 

identificação do produto, marca do 

fabricante 

UNID 140 

 

  

112 49516 

BACIA - capacidade de 4Kg, em 

plastico atoxico, lisa, redonda, sem 

alças, boa qualidade. 

UNID 7 

 

  

113 49517 

BACIA - capacidade de 7Kg, em 

plastico atoxico, lisa, redonda, sem 

alças, boa qualidade. 

UNID 8 

 

  

114 49518 
BACIA - plastica, capacidade de 14 

litros, redonda. 
UNID 8 

 
  

115 49519 
BACIA: Bacia de plástico reforçado 

capacidade de  30 litros. 
UNID 55 
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116 49523 

CAIXA DE ISOPOR BRANCA - 

capacidade de 120 litros de boa 

qualidade. 

UND 61 

 

  

117 49524 

CAIXA DE ISOPOR BRANCA - 

capacidade de 80 litros de boa 

qualidade. 

UNID 20 

 

  

118 49525 

CAIXA DE ISOPOR BRANCA - 

capacidade de 50 litros de boa 

qualidade  com dreno 

UND 71 

 

  

119 49526 

CAIXA ORGANIZADORA 34L Pratic 

BOX, Plástico atóxico, resistente, 

com tampa e travas coloridas. 

UND 71 

 

  

120 45408 
CANECA DE ALUMÍNIO N 16 (2 

LITROS) COM CABO 
UNID 31 

 
  

121 45440 

COADOR DE CAFÉ ( G ) - Coador de 

pano tecido, 100% algodão, com 

arame galvenizado ( não enferruja 

com cabo de madeira trabalhado. 

Produto 100% naciomal e 

artesanal. Tamnho G 

UND 142 

 

  

122 49527 

COADOR DE CAFÉ ( M ) - Coador de 

pano tecido, 100% algodão, com 

arame galvenizado ( não enferruja 

com cabo de madeira trabalhado. 

Produto 100% naciomal e 

artesanal. Tamnho M 

UND 20 

 

  

123 49528 

COLHER DESCARTAVEL PARA 

SOBREMESA - pacote com 50 

unidades 

UND 50 

 

  

124 49529 COLHER DE SOBREMESA INOX UNID 250    

125 45409 
COLHER DE SOPA DE INOX CARTELA 

COM 3 UNIDADES 
UNID 1145 

 
  

126 40770 CONCHA ALUMINIO 30CM UNID 42    
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127 26126 

COPO DESCARTÁVEL 180 ML: Em 

plástico atóxico, branco, pacote 

com 100 unidades, peso mínimo 

por copo: 2,2 gramas. Produzido 

conforme nbr n°14865/2002. 

embalagem ( caixa 25x1 ). 

PCT 4820 

 

  

128 49530 

COPO DESCARTÁVEL 300 ML: Em 

plástico atóxico, branco, pacote 

com 100 unidades, peso mínimo 

por copo: 2,2 gramas. Produzido 

conforme nbr n°14865/2002. 

embalagem ( caixa 25x1 ). 

PCT 190 

 

  

129 49531 

COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ: 

Em plástico atóxico, branco, pacote 

com 100 unidades, peso mínimo 

por copo: 2,2 gramas. Produzido 

conforme NBR n° 14865/2002. 

Embalagem ( caixa 25 x 1). 

PCT 2010 

 

  

130 49532 
DESCASCADOR DE LEGUMES EM 

AÇO INOX (CABO E LAMINA) 
UND 3 

 
  

131 16925 DESENTUPIDOR PARA PIA UND 4    

132 49533 

ESCORREDOR ARROZ DE PLASTICO - 

plastico atoxico, tamanho 

25X16cm, boa qualidade 

UND 5 

 

  

133 49534 
ESCORREDOR DE ARROZ N.50 EM 

AÇO INOX 
UND 3 

 
  

134 45453 

ESCUMADEIRA INOX - 35CM, DE 

BOA QUALIDADE COM VARIAÇÃO 

DE TAMANHO DE 5% 

UND 17 

 

  

135 49535 
ESPATULA DE INOX PARA BOLO - 

totalmente em aço 
UNID 5 

 
  

136 49536 FACA DE CORTE INOX N.12 UNID 10    
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137 49537 

FACA DE COZINHA DE CORTE LISO 

N8 EM INOX CABO 

MADEIRA/PLASTICO 

UND 18 

 

  

138 26018 

FACA DE MESA  Em inox, com 

espessura mínima de 1,0 mm 

comprimento mínimo 16 cm, , 

primeira linha. 

UNID 215 

 

  

139 45455 

FILME PVC - Filme PVC esticável, 

transparente, atóxico, inodoro e 

resistente a baixas temperaturas 

(até -35ºC), Rolo: de 38 cm x 100 m. 

ROLO 120 

 

  

140 49538 
FILTRO DE CAFÉ N 103 CAIXA COM 

30 UNIDADES 
CAIXA 535 

 
  

141 45412 
FORMAS DE INOX RETANGULAR  N3 

35X24CM 
UNID 40 

 
  

142 49539 FORMA PARA PUDIM  UNID 6    

143 49540 
FORMA REDONDA PARA BOLO - 

GRANDE DE 35CM 
UNID 7 

 
  

144 49541 
FORMA QUADRADA PARA  BOLO - 

GRANDE 
UNID 10 

 
  

145 49542 
FORMA DE PIZZA TAMANHO 

GRANDE 
UND 10 

 
  

146 40784 FOSFORO PACOTES COM 10 CAIXAS CAIXA 60    

147 49543 FRIGIDEIRA ANTEADERENTE N.20 UNID 6    

148 49544 

FRIGIDEIRA EM ALUMINIO 

ANTIADERENTE PRETA, COM CABO 

DE INOX SEM TAMPA DE 32 CM 

UNID 6 

 

  

149 49545 FUNIL DE PLASTICO DE 12 CM UNID 3    

150 45413 

GARFO DE COZINHA C/ 3 UNIDADES  

Em inox, com espessura mínima de 

1,0 mm comprimento mínimo 16 

cm, primeira linha. 

UNID 1065 
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151 40830 

GARRAFA TERMICA 1 LT - Em 

plástico atóxico, com bico de tampa 

rosqueável , de fácil limpeza, corpo 

inquebrável, com ampola de vidro 

de acordo com NBR 13282. 

Capacidade 1litro, 

UNID 36 

 

  

152 49546 

GARRAFA TERMICA 4 LT - Em 

plástico atóxico, com bico de tampa 

rosqueável , de fácil limpeza, corpo 

inquebrável. Capacidade 4litro 

UNID 20 

 

  

153 10271 

GARRAFA TERMICA 3 LT - Em 

plástico atóxico, com bico de tampa 

rosqueável , de fácil limpeza, corpo 

inquebrável. Capacidade 3litro 

UNID 6 

 

  

154 49547 

GARRAFA TERMICA2 LT - Em 

plástico atóxico, com bico de tampa 

rosqueável , de fácil limpeza, corpo 

inquebrável. Capacidade 2litro, 

UNID 19 

 

  

155 40829 

GUARDANAPO DE PAPEL  material 

celulose, cor branca, dimensões 

24x22 cm, pacote com 50 unidades 

(pct 12x1) 

PCT 2110 

 

  

156 45438 

GUARDANAPO DE TECIDO 100% 

ALGODAO, (40X60) CM, COM 

BAINHA, COM ESTAMPA, 

características: composição: 

composto de 100% algodão 

alvejado. medidas: medindo 

40x60cm. variação: com variação 

máxima de 5% de oscilação nas 

medidas. acabamento: com bainha. 

cor: branco. 

UNID 505 
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157 21104 

ISQUEIRO: Isqueiro a gás - corpo 

revestido em plástico, dimensões 

7,5 cm, peso aproximadamente de 

10 gramas, com acendendor, gás 

embutido, descartável, aprovado 

pelo IMETRO. 

UNID 114 

 

  

158 49548 JARRA DE VIDRO 2 LT UNID 7    

159 45414 
JARRA PLÁSTICO 02 LT: Em plástico 

atóxico, com tampa, resistente. 
UNID 43 

 
  

160 49549 LEITEIRA GRANDE 5,5 LITROS UNID 8    

161 49550 
LIXEIRA PLASTICO TELADO 10  

LITROS 
UNID 12 

 
  

162 49551 LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL 75LT UNID 4    

163 10457 PALITO DE DENTE CX 50    

164 49552 PALITEIRA GRANDE UNID 8    

165 40795 

PANELA  30 LITROS de alumínio 

batido, com tampa para uso em 

cozinha industrial,  de boa 

qualidade.  

UNID 18 

 

  

166 40796 

PANELA  50 LITROS de alumínio 

batido, com tampa para uso em 

cozinha industrial,  de boa 

qualidade.  

UNID 20 

 

  

167 45466 

PANELA ALUMÍNIO BATIDO 15 

LITROS, com tampa para uso em 

cozinha industrial,  de boa 

qualidade 

UNID 26 

 

  

168 40774 

PANELA DE PRESSÃO: 7 litros, em 

alumínio, alças e tampas de 

baquelite, com válvula de 

segurança, cabos anatômicos e 

antitermicos. 

UNID 23 
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169 24984 

PANELA DE PRESSÃO - 20 litros, 

aluminio, certificado pelo inmetro 

de boa qualidade 

UNID 3 

 

  

170 40787 

PAPEL ALUMINIO: Papel alumínio, 

rolos de 30 cm x 7,5 m ( larg x 

comp. ) 

UND 185 

 

  

171 45447 

PEGADOR MULTIUSO totalmente 

em aço inox polido, 

aproximadamente 30 cm, em 

material de primeira qualidade. 

UND 8 

 

  

172 49553 PENEIRA GRANDE 30CM UND 6    

173 40798 

PILHA ALCALINA AA - composição: 

dióxido de mangânes, zinco, 

hidróxico de potássio, gráfite e 

óxido de zinco. Embalagens 2 

unidades 

UND 562 

 

  

174 40799 

PILHA ALCALINA AAA - pequena 

composição: dióxido de mangânes, 

zinco, hidróxico de potássio, gráfite 

e óxido de zinco. Embalagens 2 

unidades 

UND 562 

 

  

175 21126 

PRATO DE VIDRO para sopa 

resistente  deverá possuir 

aproximandamente 23 cm 

UNID 1730 

 

  

176 40831 

PRATO DESCARTAVEL , com 23 a 26 

cm de diâmetro, embalagem 

contendo 10 unidades, 

identificação do produto e marca 

do fabricante 

PCT 860 

 

  

177 49554 

RALADOR: Inox tamanho grande 4 

faces, 23 cm laminas em aço de alta 

resistência, cabo ABS. 

UND 13 
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178 45433 

REGULADOR DE PRESSÃO PARA 

GAS GLP – p13 com mangueira de 

aproximadamente 1,5m aprovado 

pelo INMETRO 

UNID 29 

 

  

179 49555 
SACO PARA GELADINHO 4X23CM  

40UND 
PACOTE 300 

 
  

180 49556 SALADEIRA GRANDE UND 8    

181 49558 
TABUA PARA ALIMENTOS DE 

PLASTICO 
UND 5 

 
  

182 45434 
TABUA PARA ALIMENTOS DE 

MADEIRA 
UNID 3 

 
  

183 49559 TABUA PARA ALIMENTOS DE VIDRO UNID 20    

184 49560 
TIGELA GRANDE PARA BATER 

BOLOS 
UNID 5 

 
  

185 45435 

TOALHA: De rosto, 100% algodão, 

feupuda, macia, tecida em jacquard 

( ou tecida em maquineta ), costura 

dupla nas laterais longitudinal 

(barras verticais ), costura simples 

nas barras horizontais mínimo 

110g/peça. Tamanho 44 cm x 80 

cm. 

UNID 150 

 

  

186 49561 

TOUCA descartável, com elástico 

sanfonada, cor branca, TNT 

tamanho único, pacotes com 10 

unidades. 

PCT 505 

 

  

187 49562 
TRAVESSA EM VIDRO EM FORMA 

GRANDE 
UNID 10 

 
  

188 49563 

VASILHA PLÁSTICA Plástico atóxico, 

resistente, com tampa, capacidade 

de armazenamento para 5 (cinco) a 

6 (seis) Litros. 

UNID 70 
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189 49564 

VASILHA PLÁSTICA Plástico atóxico, 

resistente, com tampa, tamanho 

pequeno de 2 a 3 litros 

UNID 7 

 

  

190 49565 

VASILHA PLÁSTICA Plástico atóxico, 

resistente, com tampa, tamanho 

medio de 3 a 4 litros 

UNID 10 

 

  

191 45446 
XICARAS DE CAFÉ 90ML 

APROXIMADAMENTE DE VIDRO  
UND 130 

 
  

192 49566 

XICARA DE CHÁ 240 ML 

APROXIMADAMENTE- VIDRO 

TEMPERADO 

UND 100 

 

  

193 49569 ACETONA 100ML UND 400    

194 16885 

AGUA SANITARIA 1 LITRO: Cloro 

ativo ( Hipoclorito de sódio e água ) 

teor de cloro ativo ( 2,0% a 2,5% 

p/p) 01 litro. 

UND 3163 

 

  

195 49571 ALGODÃO 500GR UND 300    

196 49572 ALICATE DE UNHAS, em aço inóx UND 150    

197 45384 

BALDE: Balde de plástico reforçado 

com alça de ferro capacidade de 12 

LITROS. 

UND 233 

 

  

198 49573 

BOTA  DE BORRACHA PARA 

LIMPEZA: PVC Tipo impermeável de 

uso profissional, interior forrado, 

cano longo aproximadamente 240 

mm, confeccionada de vinila solado 

antiderrapante de facil limpeza, cor 

branca.  

PAR 132 

 

  

199 45385 

CERA  375 GRAMAS tipo pasta.  

incolor Aplicação: polimento pisos. 

Embalagem (lata/pacote) de. A 

embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, procedência, número 

do lote, validade e número de 

UND 8 
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registro no Ministério da Saúde  

200 45386 

CERA 375 GRAMAS  tipo pasta.  

Vermelha  Aplicação: polimento 

pisos. Embalagem (lata/pacote) de. 

A embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, procedência, número 

do lote, validade e número de 

registro no Ministério da Saúde 

UND 5 

 

  

201 45391 

CESTO DE LIXO CAPACIDADE DE 08 

LITROS TELADO EM PLASTICO 

RESISTENTE 

UND 193 

 

  

202 45392 

CESTO DE LIXO CAPACIDADE DE 30 

LITROS TELADO EM PLASTICO 

RESISTENTE 

UND 245 

 

  

203 49575 

CONDICIONADOR INFANTIL   

formula suave sem embaraço, 

contendo água, álcool 

celoestearilico de cetil trimetil 

amônio, álcool estealirico 

propoxilado, álcool 

cetoestetearilico etoxilado, mistura 

de metil isotiazolinoma e metil 

cloro isotrazolinoma, acido cítrico 

e, fragrância. Para todos os tipos de 

cabelos, embalagem de no minimo 

480 ml 

UND 60 

 

  

204 16845 

CORDA PARA VARAL: Funciona 

tanto para áreas internas quanto 

externas, cabo de aço revestido em 

pvc é feito para resistir por muito 

tempo. Acompanha kit para fixação 

na parede. Comprimento médio de 

10 a 20 metros. 

UND 63 

 

  

205 49576 CORTADOR DE UNHA DE INOX UND 150    
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206 49577 

CREME DE PENTEAR INFANTIL: 

embalagem de plástico de 300 ml, 

com fórmula balanceada, auxilia no 

desembaraço dos cabelos e facilita 

o penteado, sem enxágue. 

UND 100 

 

  

207 24049 

CREME DENTAL: Concentração 

maxima de 500 ppm de fluor, 

devera estar estampada no rotulo, 

aceitos pelo ministério da saúde, 

com 90 gr. 

UND 60 

 

  

208 49578 CREME ESFOLIANTE PARA PÉS UNID 150    

209 45406 

DESODORIZADOR DE AMBIENTE 

AEROSOL Na frangrancia de varios 

aronas, ingrediente ativo 

solubilizantes coadjuvantes e 

butano/propano em frasco de 

aluminio contendo 400ML. 

UND 412 

 

  

210 25860 

DETERGENTE 500 ML: produto para 

lavagem de louças, talheres, copos, 

pratos, bandejas, cozinhas, 

refeitórios e produtos alimentícios 

em geral. COMPOSIÇÃO: tensoativo 

aniônico, neutralizante, umectante, 

espessante, glicerina, conservante e 

veículo. PRÍNCIPIO ATIVO: aquil 

benzeno sulfonato de sódio. Com 

tensoativos biodegradável. 

Validade de 24 meses. Produto 

registrado na ANVISA. 

UND 350 

 

  

211 26105 

ESCOVA DE LAVAR VASO 

SANITÁRIO  com cerdas sintéticas 

resistentes, cabo de plástico rígido. 

UND 122 
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212 45403 

ESCOVA PARA LAVAR ROUPA: 

Escova com base anatômica em 

plástico/madeira resistente e 

cerdas em nylon ou similar. 

UND 119 

 

  

213 25341 
ESCOVA PARA UNHAS: Em plástico 

com cerdas de nylon 
UND 100 

 
  

214 17507 ESMALTE CORES VARIADAS UND 250    

215 49579 ESPATULA DE UNHA UND 150    

216 25913 

ESPONJA DE ACO: Abrasivividade 

média, aplicação em utensílio 

domésticos pacote c/8 unidades. 

PACOTE 1145 

 

  

217 21159 

ESPONJA DE LAVAR LOUCA C/ 3 

UNID: Tipo dupla face, composta 

por poliuretano e fibra sintética, 

com material abrasivo, com função 

bacterecida, medindo 

110x75x9mm,com formato 

retangular, nas cores amarela e 

verde. 

UND 903 

 

  

218 45389 

FLANELA AMARELA 50X30 cm: 

Flanela 100% algodão na cor laranja 

ou branco. 

UND 440 

 

  

219 16936 

FRALDA DESCARTAVEL G: Para 

crianças com peso de 9kg a 13kg, 

higiênicas, atoxicas, flocgel, 

formato anatômico, 

antivazamento, sitema de absorção 

concentrada. Embalagem. Fardo 

com 72 unidade. 

PCT 25 

 

  

220 25885 

LIMPA ALUMINIO: Composto por 

tensoativo aniônico, biodegradável, 

coadjuvante, corante e água. 

Pricípio ativo: tensoativo. Em 

embalagens plásticas 

(frasco)contendo 500 ml do 

produto. 

UND 478 
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221 45405 

LIMPA MOVEIS - Emulsão cremosa 

(Tipo lustra-móveis), perfumada, 

para superfície em geral (exceto 

piso), composta de cera, silicone, 

solvente, emulsificante, 

conservante, sequestrante, 

perfume e água. Embalado em 

frasco plástico 500 ml 

UND 110 

 

  

222 49580 LIXA PARA PÉS UND 100    

223 26097 

LUVAS DE BORRACHA: Resistente a 

agentes abrasivos classe A ( 

agressívos básicos ), classe B ( 

detergentes, sabões, amoníaco e 

similares ), classe C (tipo 3 alcoóis, 

tipo 4 éteres, tipo 5 cetonas e tipo 

6 ácidos orgânicos). 

PAR 843 

 

  

224 45407 

ÓLEO PARA MÓVEIS 200 ML 

Produto químico composto dos 

seguintes ingredientes: óleo 

mineral, óleo vegetal, solvente 

mineral, solvente vegetal e 

aromatizante 

UND 65 

 

  

225 26100 

PÁ PARA LIXO: 100% plástico 

resistente, prática e durável com 

cabo. 

UND 68 

 

  

226 45393 

PALHA DE AÇO  n° 2, material aço 

carbono, abrasividade média. 

Aplicação: limpeza em geral. Pacote 

com 2 unidades de 25g. 

UND 145 

 

  

227 49583 PALITO PARA UNHAS UND 500    

228 49584 

PANO DE CHÃO características: 

100% algodão medindo 

40cmX88cm aproximadamente 

UND 895 
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229 45395 

PAPEL HIGIENICO FARDO C/24: De 

60 m x 10 cm, folha simples de alta 

qualidade, picotado texturizado. 

FARD 828 

 

  

230 45404 

PEDRA - Para afiar, dupla face com 

grãos mistos para duas opções de 

afiação: Desbaste (granulação 400) 

e Acabamento (granulação 1000). 

Com excelente desempenho de 

afiação. 

UNID 9 

 

  

231 5003 

PEDRA SANITARIA: Tipo 

arredondada, com suporte, 

fragância floral, em consistência 

sólida, composta de 98,99% de 

paradicorobenzeno. 

UND 680 

 

  

232 40805 
PRENDEDOR: Para roupas em 

madeira. Pacote com 12 unidades. 
UND 371 

 
  

233 45390 

PRODUTO DE LIMPEZA MULT-USO 

500ML Para limpeza pesada como 

pisos, fogões, graxas, geladeiras, 

microondas, azulejos, pias, 

plásticos em geral e em locais com 

alto nível de gordura 

UND 1330 

 

  

234 40808 

RASTELO  16 DENTES: De plástico 

resistente de alta qualidade, para 

quintal - com cabo. 

UND 64 

 

  

235 49585 
RODO GRANDE (60 CM): De 

madeira com cabo  alta qualidade. 
UND 209 

 
  

236 49203 
RODO GRANDE (60 CM): De 

plástico com cabo  alta qualidade. 
UND 175 

 
  

237 5738 

RODO PASSA CERA , de uso 

doméstico, com espuma retangular 

medindo 4,5x30cm, cabo de 

madeira revestido medindo 1,20m. 

UND 52 
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238 40834 

SABAO EM BARRA  PACOTE C/5 

UNIDADES: De 1ª qualidade, 

glicerinado, barras de 200 g. 

Composição: sabão base de ácidos 

graxos, glicerina, conservante, sal 

inorgânico e água. Embalagem: 

Pacote com 5 barrasde 200g. 

UND 923 

 

  

239 16886 

SABAO EM PO 1 KG: Aspecto físico 

pó, composição: carbonatos, 

silicatos, fosfato, tensoativos não 

iônicos. Característica adicionais: 

biodegradável. Embalagens de 1 

kg,registro no Ministério da saúde 

ou ANVISA. 

UND 2840 

 

  

240 26013 

SABONETE 90 GRAMAS: Em tablete, 

uso adulto, de fragrância suave. 

Deverá possuir grande 

poderespumante, ser cremoso, 

glicerinado, pH entre 5,5 a 8,5, 

comum, para higiene corporal, 90 

gramas. 

UND 1322 

 

  

241 3160 

SABONETE INFANTIL alto poder de 

Glicerina, fórmula hipoalergênica, 

sem álcool e de PH balanceado, 

dermatologicamente testado. 

Embalagem: deverá conter no 

mínimo 80 gramas.  

UND 500 

 

  

242 16888 

SACO PARA LIXO DE 100 LITROS: 

Pacote com 5 unidade. Saco para 

lixo doméstico, de polietileno, com 

capacidade de 100 litros, medindo 

75 cm x 1,05 cm, na cor azul ou 

preto. Composição: 80% polietileno 

de alta densidade, 15% polietileno. 

PACT 3960 
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243 16838 

SACO PARA LIXO DE 15 LITROS: 

Pacotecom 20 unidade. Saco para 

lixo doméstico, de polieti, com 

capacidade, de 15 litros, medindo 

39 cm x 58 cm, na cor azul ou 

preto. Composição: 80% polietileno 

de alta densidade, 15% polietileno. 

PACT 4130 

 

  

244 16837 

SACO PARA LIXO DE 30 LITROS: 

Pacote com 10 unidade. Saco para 

lixo doméstico, de polietileno, com 

capacidade de 30 litros, medindo 

59 cm x 62 cm, na cor azul ou 

preto. Composição: 80% polietileno 

de alta densidade, 15% polietileno. 

PACT 4260 

 

  

245 16879 

SACO PARA LIXO DE 50 LITROS: 

Pacote com 10 unidade. Saco para 

lixo doméstico, de polietileno, com 

capacidade de 50 litros, medindo 

63 cm x 80 cm, na cor azul ou 

preto. Composição: 80% polietileno 

de alta densidade, 15% polietileno. 

PACT 4080 

 

  

246 30361 

SHAMPOO INFANTIL  com proteína, 

fórmula suave, hidratação e brilho 

para todos tipos de cabelo. 

Dermatologicamente testado e 

hipoalergênico.Oftalmologicamente 

testado, não irrita os olhos. 

Ingredientes: água, sulfato de 

sódio, peg 150, acondicionado em 

embalagem plástica contendo no 

mínimo 500ml  

UND 60 

 

  

247 745 

VASSOURA CAIPIRA, com cepa e 

cerdas de palha, tipo 05 fios, 

amarração com arame, cabo 

madeira medindo 1,20m, 

comprimento cerdas 60cm. 

UND 333 
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248 45480 

VASSOURA DE CIPO com cepa e 

cerdas de cipo, tipo 05 fios, 

amarração com arame, cabo 

madeira medindo 1,20m 

UNID 50 

 

  

249 26038 

VASSOURA DE NYLON: Com cabo 

de plástico, com capa plástica em 

polipropileno e cepa plástica 

rosqueável. Cerdas longas. 

UND 370 

 

  

250 43823 

BALÃO N° 08: Balão colorido 7 

composição: látex natural, corante 

atóxicos, agentes vulcanizantes e 

antioxidantes. Pacote com 50 

unidades. 

PCT 80 

 

  

251 49520 

BALÃO N° 09: Balão colorido 7 

composição: látex natural, corante 

atóxicos, agentes vulcanizantes e 

antioxidantes. Pacote com 50 

unidades. 

PCT 160 

 

  

252 49521 

BALÃO N° 6,5: Balão colorido 7 

composição: látex natural, corante 

atóxicos, agentes vulcanizantes e 

antioxidantes. Pacote com 50 

unidades. 

PCT 230 

 

  

253 49574 

CHINELOS DE BORRACHA, o par 

com tiras simples para os dedos. 

Cores variadas. Tamanhos variados 

UND 500 

 

  

TOTAL  

 
 
Publique-se 
 
 
 
 

DANIELE PAULA MALTEZO 
PREGOEIRA OFICIAL 
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