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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2013 

PROCESSO Nº. 004/2013  

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 06/02/2013 

HORÁRIO: 08:30 horas 

CREDENCIAMENTO: 30 minutos antes (até 08:00 horas)  

LOCAL: Rua Barão do Rio Branco, nº 152 – Ariranha – SP. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA, Estado de São Paulo, através do Senhor 

FAUSTO JUNIOR STOPA, Prefeito Municipal, faz saber pelo presente Edital, que se encontra 

aberta a licitação, na modalidade Tomada de Preços, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, 

de 21 de Junho de 1.993 e suas alterações, a ser regido pelos mencionados diplomas legais e 

pelas cláusulas e condições que seguem: 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e dos anexos 

que dele fazem parte integrante. 

Os envelopes contendo as propostas (técnica e financeira) e os documentos de habilitação serão 

recebidos no endereço discorrido acima, em Sessão Pública de processamento desta licitação. 

A sessão de processamento da citada licitação será realizada na sede da Câmara Municipal de 

Ariranha, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº. 152, Centro – Ariranha – SP, e será 

conduzida pela Comissão Permanente de Licitações, devidamente designados nos autos do 

processo acima epigrafado. 

 

 

1. -  OBJETO DA LICITAÇÃO: 

A presente Tomada de Preços tem por objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO PÚBLICO PARA O ANO LETIVO 

DE 2013, como segue abaixo: 

ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

1 12000 KG ARROZ AGULHINHA TIPO 1 
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2 200 KG FARINHA DE MILHO AMARELA EM FLOCOS 

3 300 KG FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA SEM PIMENTA 

4 780 KG’ SAL REFINADO 

5 1500 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 

6 450 CX CAIXINHAS DE CHÁ MATE DE (250 GRS) 

7 3690 KG AÇÚCAR CRISTAL 

8 240 KG AÇÚCAR REFINADO 

9 3400 LT LATAS DE ÓLEO SOJA REFINADO 

10 720 FRs FRASCOS DE VINAGRE DE (750ml) 

11 1000 kg MARGARINA 

12 400 KG ERVILHA CONGELADA 

13 420 KG MILHO VERDE CONGELADO 

14 300 KG MASSA ALIMENTÍCIA 

15 212 BAGS EXTRATO DE TOMATE 

16 340 BAGS MOLHO DE TOMATE REFOGADO 

17 150 baldes SUCO CONCENTRADO(VÁRIOS SABORES) 

18 300 KG  FUBÁ DE MILHO 

19 1980 KG FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 

20 700 KG BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER 

21 600 KG BISCOITO TIPO MAISENA 

22 600 KG PEITO DE FRANGO COM OSSO CONGELADO 

23 5400 KG SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO SEM PELE 

24 2800 KG SALSICHA DE PERÚ CONGELADA 

25 1400 KG APRESUNTADO SUÍNO 

26           1150  DÚZIAS OVOS TIPO "A" 

27 400 KG ALHO SELECIONADO TIPO "7" 

28 2200 KG CEBOLA GRAÚDA 

29 1800 KG BATATA TIPO INGLESA 

30 6500 KG TOMATE VARIADO PARA MOLHO E SALADA "ESPECIAL" 

31 80 MÇ MAÇOS DE COUVE EM FOLHA 

32 2500 KG BANANA NANICA CLIMATIZADA 

33 2880  KG MAÇÃ NACIONAL SELECIONADA 
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34 200 KG MAMÃO TIPO "FORMOSO" 

35 8000KG MISTURA PARA PÃO FRANCÊS 

36 20 KG FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 

37 350 KG  FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 

38 1200 KG QUEIJO MUSSARELA 

39 50 KG AMIDO DE MILHO 

40 08 KG ORÉGANO 

41 03 KG LOURO EM FOLHAS SECAS 

42 30 KG COLORÍFICO(COLORAU) 

43 15 KG SALSA DESIDRATADA 

44 15 KG CEBOLINHA DESIDRATADA 

45 120 baldes MAIONESE 

46 200 KG CALDO DE GALINHA CONCENTRADO EM PÓ 

47 6000 KG CARNE BOVINA MOÍDA (MÚSCULO) 

48 3000 KG CARNE BOVINA EM CUBOS(PALETA) (3X3) 

49 1500 KG               CARNE BOVINA (PATINHO) EM ÍSCAS (RESFRIADO) 

50 1200 KG LINGÜIÇA DE FRANGO GROSSA 

51 80 KG TOUCINHO DEFUMADO 

52 450 KG CHARQUE OU CARNE SECA DIANTEIRA 

53 550 KG ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO 

54 8000 unid. HAMBÚRGUER BOVINO DE 90 GRAMAS 

55 100 KG CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 

56 400 KG PÓ PARA GELATINA 

57 276 unid. LEITE ESTERILIZADO INTEGRAL UHT 

58 20 KG FÍGADO BOVINO 

59 6500 unid. IOGURTE MORANGO 

60 400 KG PERA 

61 350 KG  MELÃO 

62 280 KG  BANANA MAÇÃ 

63 600 KG LAGARTO BOVINO 

64 2500 KG MACARRÃO GRANO DURO 

65 800 KG BISCOITO TIPO WAFER SABOR MORANGO 
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66 350 KG COPA LOMBO SUÍNA CUBOS 3X3 CONGELADA 

67 1800 KG FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO 

68 300 KG PÃO DE QUEIJO CONGELADO 

69 50 KG POLPA DE ACEROLA 

70 50 KG POLPA DE MORANGO 

71 600 KG BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE 

72 30 baldes 

REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL SEM AMIDO 

(BALDES DE 3 KGS) 

73 50 KG FEIJÃO PRETO 

74 50 KG LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA(PACOTES DE 5 KG) 

75  60 KG ATUM EM ÓLEO (EMBALAGEM 5 KG) 

76 800 kG MASSA PARA KIBE DE CARNE BOVINA PARA ASSAR 

77 1000 KG 

CARNE DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM PELE, EM 

ISCAS                    

78 3000 UNI MINI PIZZA SEMI PRONTA RECHEADA 

 

 A ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS, FORMA DE COTAÇÃO E PEDIDO DE 

AMOSTRAS, CONSTAM NO ANEXO I, QUE FAZ PARTE DESSE EDITAL, OS 

QUAIS DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE SEGUIDOS. 

1.1 – Os produtos ofertados serão submetidos às análises e avaliação de acordo com 

parâmetros abaixo relacionados e ficam os licitantes cientes que os produtos avaliados e 

considerados insatisfatórios serão automaticamente desclassificados. 

   1º Análise embalagem 

   2º Análise Rotulagem 

   3º Análise documentação técnica 

   4º Análise características organolépticas 

   5º Análise culinária 

       Após a análise será usado o critério atende ou não atende, e o produto classificado deve 

atender todos os itens avaliados.  

 

1.2 O licitante vencedor deverá apresentar em até 05 (cinco) dias úteis Laudo emitido por 

Laboratório de Notoriedade Pública que comprove as características sensoriais, físico-químicas, 
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microbiológicas, toxicológicas e complementares com validade não superior a 06 (seis) meses, 

dos seguintes produtos: leite em pó, suco concentrado, salsicha, apresuntado, hambúrguer, 

empanado. 

 

II) OBS. – QUANTO À TEMPERATURA DOS ALIMENTOS E PRAZO DE VALIDADE 

NO ATO DO RECEBIMENTO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES:  

 

1) - Os produtos alimentícios acima devem estar dentro das temperaturas recomendadas no ato 

do recebimento dos alimentos: 

Produtos       Temperatura Ideal (0ºC)  

Produtos congelados (Bovinos e Aves)                            -15 ou inferior 

Produtos refrigerados (Bovinos)                            máximo +7 no interior do produto 

Produtos Resfriados (frios, queijos)                      máximo +10, ou conf. Especificação na                                                                                                 

embalagem 

Defumados (mortadela)                                                     Temperatura ambiente ou conf. 

Especificação na embalagem 

Hortifrutigranjeiros (verduras, Legumes, Frutas)             Temperatura ambiente 

 

2º) A validade dos produtos alimentícios deverá estar bem especificada e legível. 

 Todos os gêneros alimentícios devem ter durabilidade mínima de 06 (seis) meses 

contados da data de fabricação. 

 A data de fabricação não poderá exceder a 30 (trinta) dias da data de entrega 

estabelecida. 

 3º)  As verduras e legumes deverão ser de boa qualidade, com tamanho médio padronizado. As 

hortaliças deverão estar frescas, inteiras e sãs, no ponto de maturação adequado para consumo. 

As folhas deverão se apresentar intactas e firmes. Não conter substâncias terrosas, corpos 

estranhos, parasitas, larvas ou outros animais. Sem sujidade externa anormal. Isenta de odor e 

sabor estranho. Isenta de enfermidades. Não deverão estar danificadas por lesões que afetem a 

sua aparência e utilização. Os alimentos devem ser entregues em caixas plásticas e limpas. 

 

2. -        DO PRAZO DE ENTREGA: 
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O prazo de entrega será mediante solicitação e requisição da Cozinha Piloto. Após a solicitação, 

se o pedido não for entregue no máximo até 05 (cinco) dias úteis, serão tomadas as medidas 

cabíveis. As entregas deverão obedecer o seguinte horário: das 7:00 às 10:00 horas e das 

12:30 às 16:30 horas. 

 - Os hortifrutigranjeiros deverão ser entregues até as 8:00 horas, no máximo, no dia 

solicitado pela Cozinha Piloto. 

 

3. -   DA HABILITAÇÃO: 

Para a fase de habilitação, será exigida a apresentação da seguinte documentação: 

I). HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Cédula de identidade 

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim exigir. 

II.). REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição do Cadastro de Pessoa Física - CPF, ou Cadastro Geral de Contribuintes - 

CNPJ; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por tempo 

de serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por Lei. 
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e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

III). QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

b) comprovação da aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da 

licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos; 

c) Prova de atendimento de requisitos previstos em Lei especial, quando for o caso. 

d) Os gêneros participantes deverão enquadrar-se nos padrões de identidade e qualidade nos 

termos estabelecidos na Portaria nº 1428 de 26 de Novembro de 1.993 do Ministério da Saúde. 

e) Os produtos que não forem produzidos pela empresa fabricante deverão atender as exigências 

determinadas na especificação de cada produto, não ficando os fornecedores isentos da 

comprovação de aptidão para o desempenho do fornecimento. 

 

IV). QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço Patrimonial de demonstração contábil do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da Lei, que comprovam a boa situação financeira da empresa, podendo 

ser aceitos a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

b) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida no domicílio da pessoa física; 

 

A). É vedada a participação na Licitação de empresas: 

a) Declarada inidonea por ato do Poder Público; 

b) Sob processo de falência ou concordata; 

c) Impedida de transacionar com a Administração Pública e quaisquer de seus órgãos 

descentralizados. 

 

4. -   DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA 

PROPOSTA: 

 

A documentação e a proposta deverão ser entregues em 02 (dois) envelopes opacos e lacrados, 

sendo o de número 01 da “DOCUMENTAÇÃO”, e o de número 02 da “PROPOSTA”, 
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declarando-se ainda no frontispício de cada um, o nome da empresa, o número da Tomada de 

Preços, o objeto, a data e hora do encerramento da licitação. 

 

Obs.- AS AMOSTRAS, FICHAS TÉCNICAS, quando pedidos, devem ser entregues 

impreterivelmente até o dia 31 de janeiro na cozinha piloto, para averiguação da qualidade dos 

mesmos. 

 

OBS.: 

- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para usufruírem da LC nº. 123//07 

deverão apresentar a Certidão Expedida pela Junta Comercial comprovando o registro. 

- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

apresente alguma restrição. 

- Havendo alguma restrição deve ser concedido o prazo de 2(dois) dias úteis, a partir da 

declaração do vencedor. 

- A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

A) DA DOCUMENTAÇÃO - (envelope nº 01) 

O envelope “DOCUMENTAÇÃO”, deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação 

automática, os documentos referidos no item 3 (I, II., III, IV). 

Os documentos referentes ao envelope nº 01 deverão ser apresentados em uma única via 

autenticada. 

 

B) DA PROPOSTA - (envelope nº 02) 

A proposta deverá ser elaborada em 01 (uma) via, em papel timbrado da empresa e conter: 

I) - A discriminação do objeto deverá ser descrita detalhadamente, mencionando a marca do 

produto oferecido; 

II) - Preço Unitário. As unidades deverão ser seguidas conforme descrito na especificação do 

produto.(Anexo 1) 
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III) - Prazo de Validade da proposta que será de no mínimo de 15 dias. Caso não conste na 

proposta o prazo de validade será 15 dias; 

IV) - O carimbo do CNPJ; ou proposta em papel timbrado da empresa. 

V) - O número da conta corrente e o banco para pagamento, caso haja interesse do licitante; 

VI) - A proposta de preços deverá ser datada e assinada com o nome da pessoa autorizada e 

razão social da proponente, por carimbo ou datilografada; 

VII) - Prazo para entrega, que será conforme solicitação da Cozinha Piloto; 

VIII) - Condições de pagamento que será no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a emissão da 

nota fiscal; 

IX) - Deverá conter ainda declaração expressa de que esteja de acordo com os requisitos do 

edital. 

Deverá conter também: 

I) - Certificado de inspeção Sanitária, concedido pelos Serviços de Vigilância Sanitária do seu 

estado ou município de origem; 

II) - Certificado ou Declaração do Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou do Estadual 

(SISP);quando os produtos forem produzidos pela empresa participante. 

 

   5 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” E 

“PROPOSTA”: 

 

 

As 8:00 horas do dia 06 de Fevereiro  de 2013, reunir-se-ão a Comissão Julgadora e os 

licitantes presentes, iniciando-se a abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO”. 

Depois da hora marcada para a entrega dos envelopes, nenhuma proposta será recebida, 

tampouco admitidos quaisquer juntadas de outros documentos as propostas já entregues. 

Desta reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, assinada pelos presentes, na qual ficarão 

registradas todas as ocorrências. 

A Comissão Julgadora examinará, primeiramente, a documentação (envelope n.º 01) e fará sua 

apreciação. 

As proponentes que não satisfazerem as exigências e formalidades previstas neste edital,serão 

declaradas excluídas da licitação, não sendo abertos os seus envelopes “proposta”, que lhe 

serão devolvidos fechados, mediante recibo, desde que não tenha havido recurso, ou após sua 
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decisão, mencionando-se na ata os motivos da exclusão, posteriormente serão abertas e lidas as 

propostas das concorrentes habilitadas (envelope nº 02), desde que transcorrido o prazo legal, 

sem interrupção de recusas ou por desistência expressa, consignada em ata, ou após o 

julgamento dos recursos interpostos. 

As propostas serão rubricadas pelos membros da Comissão Julgadora e pelos licitantes 

presentes. 

 

6. -   DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:  

I) - A Comissão de Licitações procederá ao exame e classificação das “Propostas” das 

licitantes habilitadas, julgando vencedora a proposta de menor preço por item. Não serão 

consideradas para efeito de julgamento, quaisquer ofertas ou vantagens não previstas. 

II.) - Classificação Final: 

a) Será classificada em primeiro lugar a proponente para qual corresponder o menor preço por 

item pela ordem crescente. 

b) - Caso haja empate entre duas ou mais proponentes, será escolhida a vencedora por 

meio de sorteio. 

c) - As propostas que não atenderem as exigências deste Edital e as consideradas 

manifestamente inexeqüíveis serão desclassificadas pela Comissão Julgadora. 

d) - A Comissão Julgadora fica reservado o direito de rejeitar todas as propostas ou, ainda 

propor a revogação ou anulação da  

Tomada de Preços, sem que caiba aos licitantes direitos a qualquer indenização. 

e) As propostas que contiverem emendas ou rasuras serão desclassificadas. 

 

7. -   DA CONVOCAÇÃO, CONTRATO E PENALIDADES: 

I)- O departamento de Licitações convoca regularmente a vencedora a assinar o contrato, dentro 

do prazo e condições estabelecidas, sob pena de decair do direito de contratação e incidir na 

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, além de sujeitar-se a outras 

sanções previstas nas Leis Federais 8.666/93 e 8.883/94. 

II.) - Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, o 

departamento de licitações poderá convocar as outras licitantes na ordem de classificação para 

fazê-lo com igual prazo e nas condições da proposta vencedora, ou ainda revogar a licitação. 
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III) - Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, sem convocação para 

contratação, ficam as licitantes automaticamente liberadas dos compromissos assumidos. 

IV) - No caso de ocorrer atraso injustificado na execução do contrato, ou sua inexecução, total 

ou parcial, a contratada sujeitar-se-á multa de 20% (vinte por cento) sobre a parte faltante do 

valor do ajuste, além de outras penalidades e sanções previstas nas Leis Federais 8.666/93 e 

8.883/94. 

V) A Administração, em todo o tempo e sem qualquer ônus ou responsabilidade para si, 

independente de ação, notificação ou interpelação judicial e extrajudicial, poderá sem prejuízo 

das demais penalidades aplicáveis à contratada, rescindir o contrato, com base e na forma das 

disposições dos artigos 60 a 66 da Lei Federal 8.666/93. 

 

8. -   DA ATA 

 

I) No dia, hora e local previstos nesta “TOMADA DE PREÇOS”, a Comissão procederá à 

abertura dos envelopes apresentados pelos Licitantes. 

II) A Comissão Julgadora, bem como os proponentes, rubricarão as propostas apresentadas, 

lavrando-se Ata circunstanciada a respeito. 

III) Toda e qualquer declaração, deverá constar obrigatoriamente da Ata. 

 

9. -   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

I) - Esta licitação reger-se-á pelas normas da Lei Federal n.º 8.666/93, com redação dada pela 

Lei Federal 8.883/94, assim como pelas condições previstas neste edital. 

II.) - A presente Licitação de Preços poderá se anulada ou revogada, sem que caiba aos licitantes 

direito a qualquer indenização ou reclamação. 

III) - Só terão direitos a se manifestar e rubricar as propostas, bem como apresentar reclamações 

ou recursos e assinar 

a ATA da reunião, os representantes dos licitantes, designados na documentação, assim como os 

membros da Comissão de Julgamento. 

IV) - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO”, não serão permitidas 

quaisquer retificações, nem admitidos proponentes retardatários, bem como juntada ou troca de 

documentos. 
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V) - Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos no orçamento de 2013 e 

correrão por conta dos seguintes RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  

020500 – SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

12306000720470000 – MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 

33903000 – MATERIAL DE CONSUMO 

 

 

   Ariranha, 14 de Janeiro de 2013.- 

 

 

 

    CARLOS FABRICIO FRANCO  

                                            Presidente da Comissão Permanente de licitações 
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

 

01 Mix de arroz/beneficiado branco polido longo fino com no mínimo 30% de Arroz 

parboilizado com rendimento mínimo de 1:3, com no mínimo 90% de umidade máxima 

de 14%, características físico-químicas, biológicas e embalagens devem obedecer a 

legislação vigente. Selecionado eletronicamente, grão a grão, não sendo necessário lavar 

ou escolher para a sua preparação. Produto natural sem adição de elementos químicos 

(agrotóxico). Isento de matéria terrosa, parasitos, detritos animais e vegetais e outros 

elementos estranhos ao produto. Não podendo ser utilizado no polimento óleos minerais 

ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Aparência: grãos inteiros, 

medindo aproximadamente 06 (seis) mm, isentos de “barriga branca”. Validade: 06 (seis) 

meses. Embalagem secundária em fardo de papel multi-folhado, resistente, totalmente 

fechado com costura ou fardo plástico, atóxico, transparente, resistente, termossoldado. 

Valores nutricionais exigidos em uma Porção de 50g do produto: - mínimo de calorias: 

170 calorias; mínimo de carboidratos: 39g; mínimo de proteínas: 03g; gorduras: )g; 

mínimo de fibra alimentar: 0,8 g . 

Enviar amostra. 

Relacionar preço unitário em Quilo 

 

02 Farinha de milho amarela em flocos íntegros de 1º linha acondicionado em embalagem 

primária plástica, atóxica, resistente, termossoldada de 500 gramas a 01 Kg cada, e 

embalagem secundária de sacos de papelão resistente. 

Relacionar preço unitário em Quilo. 

03 Farinha de mandioca temperada sem pimenta, acondicionada em embalagem primária 

aluminizada, atóxica, resistente de 500 g a 01 Kg cada, e embalagem secundária de sacos 

plásticos ou papelão resistentes. 

Relacionar preço unitário em Quilo. 

04 Sal iodado, refinado, com no máximo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, 

acondicionados em saco de polietileno, resistente e vedado. Suas condições deverão estar 

de acordo com a legislação específica. 
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Relacionar preço unitário em Quilo 

05 Leite em pó integral instantâneo enriquecido com vitaminas e sais minerais, em 

embalagem primária de plástico metalizado, atóxico, hermeticamente fechado por 

termossoldagem e secundária de caixas de papelão. Os pacotes deverão conter 500 

gramas até 03 Quilos.  

Apresentar amostra, ficha técnica  

Relacionar preço unitário em Quilo. 

06 Chá Mate, em embalagem primária de caixas de papelão de 200 gramas e, embalagem 

secundária de papelão resistente. 

Relacionar preço unitário em caixas de 200 gramas. 

07 Açúcar obtido de cana-de-açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor 

doce. Isento de sujidades, parasitas, materiais terroso e detritos animais e vegetais, 

acondicionado em plástico atóxico de 05 Kg como embalagem primária e como 

embalagem secundária sacos plásticos resistentes. 

Relacionar preço unitário em Quilo. 

08 Açúcar refinado 

Relacionar preço unitário em Kg. 

09 Óleo de soja de 1ª linha, em embalagem primária de latas de 900 ml, acondicionadas em 

caixas de papelão com 20 latas de 900 ml. 

Relacionar preço unitário em latas de 900 ml 

10 Vinagre de vinho, resultante da fermentação acética do vinho, isento de corantes 

artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e 

detritos animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, 

hermeticamente fechado, de 750 ml. 

Relacionar preço unitário em frasco de 750 ml. 

 

11 Margarina cremosa, com sal, com teor de 65% de gordura (lipídeos), podendo conter 

vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, 

acondicionado em pote plástico de 500 gramas a 01 Kg, atóxico, embalado em caixa de 

papelão. 

Relacionar preço unitário em Quilo. 

12 Ervilha a congelada – ervilha a supergelada, selecionada, lavada, branqueada 
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congelada, embalada e estocada nos padrões técnicos, grãos uniformes, embalados em 

sacos de polietileno de 02 quilos, resistentes e reembalada em caixas de papelão. 

Apresentar Amostra e Ficha Técnica autenticada do produto. 

Relacionar preço unitário em latas de 02 Kgs. 

13 Milho Verde congelado-milho selecionado, lavado, branqueado, congelado, embalado e 

armazenado nos padrões técnicos, grãos uniformes, embalados em sacos plásticos de 

polietilenos resistentes de 02 quilos e reembalados em caixas de papelão. 

Apresentar Amostra e Ficha Técnica autenticada do produto.  

Relacionar preço unitário em latas de 02 Kgs. 

14 Massa Alimentícia tipo seca, formato ave-maria, cor amarela acondicionada em saco 

plástico atóxico com peso de 500 gramas a 01 Kg.. Deve apresentar a composição 

centesimal: 59 g carboidratos; 8,5 gr. Proteínas; 0,9 gramas gorduras totais; 0,4 gr 

gorduras saturadas, 09 g gorduras trans, 3,09g fibra alimentar; 20 mg sódio. 

Enviar amostra  

Relacionar preço unitário em Quilo. 

15 Extrato de Tomate simples, concentrado, brix de 17-19º, produto resultante da 

concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos 

maduros selecionados, sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades 

e fermentação. Acondicionado em bags ou latas 4 ou 4,100 Kg fechadas como 

embalagem primária e secundária em caixas de papelão. 

Enviar Ficha Técnica e  amostra. 

Relacionar preço unitário em latas de 4,100 quilogramas. 

16 Molho de Tomate Refogado, temperado, embalado em bags institucionais e 4 ou 4,100 

quilogramas, preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes. 

Enviar amostra. 

Relacionar preço unitário em bags 4 ou 4,100 quilos.  

17 Suco preparado de concentrado líquido para refresco de fruta contendo suco 

concentrado da fruta, já adoçado, diluição 1x6 até 1x7, validade de 01 ano, armazenado 

sob refrigeração, embalagem 20 litros, em baldes plásticos. O produto não poderá conter 

corante natural e artificial, devem estar de acordo com as normas da Legislação Vigente. 

Ficha Técnica assinada pelo responsável técnico  

Enviar amostra e preço em balde de 20 litros 
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18 Fubá de milho simples, de grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto, cor, 

cheiro e sabor próprio, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de 

sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico. 

Relacionar preço unitário em Quilo. 

19 Feijão carioca tipo I, novo, constituído de grão inteiro e sãos, com teor de umidade 

máxima de 15%, isento de material terroso, sujidade e mistura de outras variedades e 

espécies, acondicionado em saco plástico transparente de 01 a 02 Kgs. 

Enviar amostra. 

Relacionar preço unitário em Quilo. 

20 Biscoito salgado tipo cream-cracker em embalagem a granel de 400 a 500 gramas 

primária, em sacos atóxicos e, reembalados em caixas de papelão. 

Livre de gorduras trans. 

Enviar amostra. 

Relacionar preço unitário em Quilo. 

21 Biscoito doce tipo maisena, acondicionado em embalagem primária plástica atóxica de 

400 a 500 gramas cada e, embalagem secundária de caixas de papelão resistente. Livre de 

gorduras trans. 

Enviar Amostra 

Relacionar preço unitário em Quilo. 

22 Peito de frango com osso, manipulado em condições higiênicas, provenientes de 

animais sadios, abatido sob inspeção sanitária, devendo ser congelado, e transportado a – 

18º C ou inferior, embalagem a vácuo, plástica, atóxica, resistente em pacotes de 01 a 02 

Kgs. Embalagem secundária com especificações do produto conforme legislação vigente. 

Enviar amostra. 

Relacionar preço unitário em Quilo 

23 Sobre coxa de frango sem pele, manipulada em condições higiênicas, provenientes de 

animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada e transportada a 

menos de 18º C ou inferior. Embalagem do produto à vácuo, em embalagem plástica 

flexível, atóxica, resistente, em pacotes com pesos de 01 a 02 Kgs. A embalagem 

secundária deverá ser em caixas de papelão resistente e lacrada. O produto deverá ser 

rotulado com especificações conforme legislação vigente. 

Enviar amostra, que deverão estar acompanhadas de ficha técnica do produto assinada 
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pelo responsável técnico. Os produtos que não produzidos pela empresa deverão estar 

acompanhados de carta de co-responsabilidade assinada pelo responsável técnico da 

empresa fabricante, garantindo a qualidade higiênico-sanitária, físico-química, assim 

como todos os critérios que determinam a qualidade do produto.Deverá ser entregue 

somente na primeira remessa, porém deverá ser válida para todo período do contrato. 

Relacionar preço unitário em Quilo. 

 

24 Salsicha de peru congelada: produto cárneo industrializado, obtido da emulsão de carne 

de peru, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) embutido em 

envoltório natural ou artificial, ou processo de extrusão e submetido a um processo 

térmico adequado. A salsicha deverá ser preparada com carnes de peru em perfeito 

estado de conservação, isenta de ossos, peles, aponevroses e cartilagens não sendo 

permitida a substituição e o emprego de carnes de animais bovinos, eqüinos, caninos, 

felinos e outras espécies de aves e nem utilização de gorduras provenientes de animais 

bovinos, eqüinos, caninos e felinos. Será tolerada a adição de pequenas quantidades de 

água (não ultrapassar 10%), amido, soja e corantes naturais. Deverá ter ausência de 

tecidos inferiores (ossos, peles, aponevroses e cartilagens) e ausência de corantes 

artificiais. Deverá ter validade mínima de 180 dias. A embalagem primária do produto 

deverá ser à vácuo, termoformada em sacos fabricados com filme de polietileno de baixa 

densidade, atóxico, transparente e lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, 

contendo peso líquido de 3 Kgs. por embalagem. A embalagem secundária deverá ser de  

caixa de papelão adequada ao empilhamento recomendado, lacradas com fita adesiva, 

resistente a danos durante o transporte ou armazenamento garantindo integridade do 

produto durante todo o seu período de validade e contendo 12 Kgs. de peso líquido. O 

produto deverá ser rotulado de acordo com as resoluções RDC359/03 e RDC360/03 da 

ANVISA/MS. 

Enviar amostra, ficha técnica. 

Relacionar Preço Unitário em Quilo. 

25 Apresuntado suíno, preparado com recortes de carne suína, temperada e cozida, não 

deve apresentar superfície pegajosa, úmida, exsudante líquido, nem exalar odores 

anormais, deverá apresentar reação de amônia negativa, embalagem cray-o-vac, formato 

de paralelepípedo. 
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Enviar amostra, ficha técnica  

Relacionar preço unitário em Quilo. 

26 Ovos tipo ‘A’em caixas de papelão com 30 dúzias 

27 Alho selecionado tipo 7 (sete), caixa com 10 Kgs. 

28 Cebola graúda em sacos de 20 Kgs. 

29 Batata inglesa, lavada, extra, em sacos de 50 Kg 

30 Tomate variado para salada e molho 

31 Maço de couve em folha 

32 Banana nanica climatizada em caixas com 22 Kgs. 

33 Maçã Nacional selecionada 

34 Mamão tipo “formoso” 

35 Fermento fresco biológico, pacotes 500 gramas. 

Relacionar preço unitário em Kg 

36 Fermento químico em pó, latas de 250 gramas. 

Relacionar preço unitário em Kg 

37 Farinha de trigo especial, características organolépticas: aspecto pó fino, cor branca, 

cheiro próprio e sabor próprio 

38 Queijo tipo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado à vácuo, validade 

mínima de 02 meses a contar da data da entrega, condições de acordo com a legislação 

vigente 

39 Amido de milho 

40 Orégano em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de 

coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e 

materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, 

resistente e hermeticamente vedado. Pacotes devem apresentar 250 gramas. 

Relacionar preço unitário em Kg. 

41 Louro em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de 

coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e 

materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, 

resistente e hermeticamente vedado. 

Relacionar preço unitário em Kg. 
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42 Colorífico (colorau) em pó fino, homogêneo, obtido de frutos maduros e espécimes 

genuínas, grãos sãos e limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de materiais estranhos a sua espécie, 

acondicionados em sacos plásticos transparentes, atóxico, resistente e hermeticamente 

vedado. Pacotes de 01 Kg. 

Relacionar preço unitário em Quilo. 

43 Salsa desidratada, pacotes de 250 gramas, em plástico atóxico, hermeticamente vedado. 

Relacionar preço unitário em Kg. 

44 Cebolinha desidratada, pacotes de 250 gramas, em plástico atóxico hermeticamente 

vedado. 

Relacionar preço unitário em Kg. 

 

45 Maionese emulsão cremosa obtida com óleos vegetais, com adição de condimentos, 

substâncias comestíveis e sem corantes, de consist6encia cremosa, na cor amarelo claro, 

com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em 

perfeito estado de conservação, acondicionada em baldes de 03 Kgs., hermeticamente 

fechado. 

Valor nutricional aproximadamente por 12 grs. 

Valor energético 38 Kcal; 0,9 g carboidratos; 0 g proteína; 3,8 gorduras totais; 0,6 g 

gorduras saturadas; 0 g gorduras trans; 0,9 g gordura monoinsaturadas; 2,3 g gordura 

polinsaturada; 0,3 g ácido linoléico; 3,6 mg colesterol; 0 g fibra alimentar; 125 mg sódio; 

0,32 mg vitamina E. 

Relacionar preço unitário em baldes de 03 Kg. 

Enviar Amostra 

46 Caldo concentrado, sabor galinha em embalagem  de 01 Kg, de material atóxico e 

resistente. 

Relacionar preço unitário em Kg. 

47 Carne moída congelada, músculo proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção 

veterinária. No processamento deve ser realizada a aparagem dos excessos de gordura, 

cartilagem e aponevroses. Deverá conter no máximo 10% de gordura e 3% de 

aponevroses. Perda de água no descongelamento não deverá ser superior a 3%. 

O produto deverá ser congelado, embalado à vácuo, em embalagem plástica  flexível, 
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atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. Não deverá apresentar 

vazamento de sangue na fase de descongelamento sob refrigeração. Os pacotes deverão 

conter peso de 02 Kg. 

No rótulo do produto devem conter as informações: nome do abatedouro, registro no SIF 

ou SISP, identificação completa do produto, data fabricação, prazo de validade, 

temperatura de estocagem, peso líquido, condições de armazenamento. 

Enviar amostra, ficha técnica do produto assinada pelo responsável técnico. 

Os produtos que não forem produzidos pela empresa deverão estar acompanhados de 

carta de co-responsabilidade assinada pela empresa fabricante, que poderá ser entregue 

na primeira remessa solicitada porém vigente durante todo o período do contrato. 

Relacionar Preço Unitário em Kg. 

48 Carne bovina em cubos resfriada de 1 a 4º C (cubo 3x3x3), paleta contendo no máximo 

5% de sebo e gordura acondicionada individualmente em embalagem primária de 

polietileno, à vácuo, sob caixa de papelão rotulada de acordo com a legislação vigente. 

Os pacotes deverão apresentar peso de 05 Kg. 

Enviar amostra e ficha Técnica assinada pelo responsável técnico. 

Os produtos que não forem produzidos pela empresa deverão estar acompanhados de 

carta de co-responsabilidade assinada pela empresa fabricante, que poderá ser entregue 

na primeira remessa solicitada, porém vigente durante todo o período do contrato. 

Relacionar preço unitário em Kg. 

49 Carne bovina patinho, em Iscas, resfriada e no máximo 10% de sebo e gordura com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico, transparente, atóxico, 

pesando entre 04 e 06 Kg e, suas condições deverão estar de acordo com a portaria 3 

(Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma 2244/97). 

Os pacotes deverão ter fechamento à vácuo. 

Relacionar preço unitário em Kg. 

50 Lingüiça de frango grossa, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, 

isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequadas, 

condicionada em saco de polietileno e suas condições deverão estar de acordo com a 

NTA-O5 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Fechamento a vácuo. 

Os pacotes deverão conter de 03 a 05 Kg. 

Enviar amostra e ficha Técnica assinada pelo responsável técnico. 
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Relacionar preço unitário em Kg. 

51 Toucinho defumado preparado com carne curada de suíno defumado, sem costela, 

acondicionado em saco plástico transparente, atóxico e, suas condições deverão estar de 

acordo com a NT4 (Decreto 12486 de 20/10/78). 

Os pacotes deverão ser à vácuo pesando aproximadamente 01 Kg. A 05 Kg. 

Relacionar Preço Unitário em Kg. 

52 Charque ou Carne seca dianteira, não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, 

exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação 

pútrida. Deverá estar de acordo com a NTA 3 do decreto estadual nº 12.436 de 20/10/78. 

Acondicionado à vácuo em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente 

pesando aproximadamente 5 Kg. 

O produto deverá ser rotulado de acordo com a Legislação Vigente, 

Enviar amostra, ficha técnica. 

Relacionar preço unitário por Kg. 

53 Achocolatado em pó vitaminado, constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou 

farinha, sujidades e materiais estranhos, embalado em saco de polietileno, leitoso, 

atóxico, hermeticamente fechado por termossoldagem. Na sua composição deverá 

apresentar aproximadamente 30% de cacau. 

Enviar amostra e ficha técnica. 

Relacionar preço unitário por Kg 

54 Hambúrguer Bovino 

Hambúrguer de carne bovina pesando 90 gramas cada, embalados individualmente em 

embalagem primária e secundária em caixas de papelão. 

Enviar amostra, ficha técnica  

Relacionar preço unitário em unidade de 90 gramas. 

55 Café em pó torrado e moído com selo ABIC, pacotes 500 gramas. Enviar amostra em 

embalagem original; o produto deverá atender as características sensoriais e 

organolépticas satisfatórias. 

Relacionar preço em KG. 

56 Pó para preparo de gelatina, sabores framboesa, uva, morango, abacaxi, enriquecida 

com vitaminas e ferro. Pacotes de 01 Kg. Embalagem Primária sacos polietileno 

metalizado e, secundária em caixas de papelão. Produzido e rotulado nos padrões legais. 
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Preço unitário em Kg. 

57 Leite esterelizado integral VHT, embalagem de 01 litro tetrapack, caixa com 12 

unidades cada. 

Preço Unitário em 01 litro 

58 Fígado bovino congelado em bifes 

59 Iogurte sabor morango em bandejas com 6 unidades de 120 grs. Cada unidade. 

60 Pêra 

61 Melão 

62 Banana maçã 

63 Carne bovina (Lagarto) – carne de primeira, tipo lagarto. Originária de gado bovino 

sadio, congelada, em peças de 1,5 Kilos cada aproximadamente, proveniente de animais 

sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Sem osso, isenta de cartilagens, sem sebo, 

máximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem 

(eliminação do excesso de gordura, cartilagens e aponevroses). Deve apresentar-se livre 

de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir 

alguma alteração. Deve estar em acordo com a NTA 01,02 e 03. Ausência de hematomas, 

fibrose, reações de vacina e resíduos de tinta de carimbo. Odor – carne fresca; cor: 

vermelho cereja; teor no máximo de 2% soro na embalagem. Data máxima de produção: 

10 dias. 

Embalagem à vácuo, flexível, atóxica, resistente, transparente em pacotes com peso de 5 

Kilos. Deverá conter na embalagem: registro no órgão oficial destinado à fiscalização, 

data de validade do produto, com lacre original do fabricante, peso da  embalagem, 

identificação SISP/SIF.   – 

64 Macarrão grano duro, fusile ou penne enriquecido com ferro, ácido fólico com ovos, 

vitaminado, composto com matéria prima de primeira qualidade sã e limpa. Isento de 

material terroso e parasitas. Informação nutricional aproximadamente carboidratos 60 G, 

proteínas 9,6 g, gorduras totais 0,8g, gorduras saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibra 

alimentar 2,4g, sódio 0 mg. Embalado em pacotes de 500 grs. Prazo de validade mínima 

na entrega de 06 meses.  

 

65 Biscoito recheado tipo waffer sabor morango acondicionado em embalagem primária 

plástico aluminizada atóxica de 130 a 200 gramas cada e embalagem secundária em 
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caixas de papelão resistentes. Livre de gorduras trans. 

Enviar Amostra 

Relacionar preço unitário em Kg. 

66 Carne suína copa lombo congelada- cubos proveniente de machos da espécie suína, 

sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a 

eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses; os cubos deverão ter 

aproximadamente 3X3X3 CM. A carne suína deve apresentar-se livre de parasitas e de 

qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O 

produto deverá estar embalado a vácuo em embalagem plástica, flexível, atóxica, 

resistente, transparente em pacotes de 02 05 Kgs. Reembalada em caixas de papelão 

lacrada. O produto deverá ser rotulado de acordo com a Legislação vigente: Nome 

endereço do Abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF/SISP; 

identificação completa do produto, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo 

de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, peso líquido e 

condições de armazenamento 

67 Filé tilápia –Filé in natura, sem adição de sal e temperos: pesando 120 a 140 gramas 

inteiros com corte em “V” sem manchas, sem espinhas, sem pele. Embalada à vácuo, 

congelada com prazo de validade igual ou superior a 5 meses a contar da data de entrega. 

Embalagem primária em sacos de polietileno transparente com arte impressa, cada saco 

pesando 02 Kg. Cada.  

Enviar Amostra e ficha Técnica 

Relacionar preço em Kilo 

68 Pão de queijo congelado – com peso unitário de 50 gramas, embalado em sacos de 

polietileno de baixa densidade de 01 a 05 Kgs., resistentes, reembalados em caixas de 

papelão reforçado. 

Enviar Ficha Técnica e Amostra do produto 

Relacionar preço unitário em Kgs. 

69 Polpa de acerola - Kgs 

70 Polpa de morango - Kgs 

71 Biscoito recheado sabor chocolate acondicionado em embalagem primária plástica 

atóxica de 170 a 200 gramas cada e, embalagem secundária em caixas de papelão 

resistente.Livre de gorduras trans. 
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Enviar Amostra 

Relacionar preço unitário em Quilo 

72 Balde  (3 Kgs) requeijão cremoso tradicional, sem amido 

73 Feijão preto 

74 Lingüiça calabresa defumada (em PC. De 05 Kgs.) 

75 Atum em óleo (embalagem 01 Kg) . Pacotes aluminizados. 

Enviar amostra. 

76 Massa para Kibe de carne bovina para assar congelado –Produto composto de carne 

bovina, água, trigo integral, hortelã, especiarias, sal refinado. O produto deverá ter a data 

de validade e fabricação a- 12ºC e nº do lote. Embalagem primária em pacotes d 01 Kilo 

em tabletes de 50 gramas por unidade. Embalagem secundária em caixa de papelão 

resistentes ao impacto e as condições de estocagem (congeladas). Apresentar ficha 

técnica assinada pelo responsável técnico original ou cópia autenticada, laudo físico 

químico, microbiológico e microscópico original ou autenticado para a empresa 

vencedora . Apresentar amostra, certificado de registro no Ministério da 

Agricultura. 

77 Carne de peito de frango sem osso, sem pele, em iscas – Sem adição de água e sal e 

temperos de acordo com a NTA – 3, máximo permitido de 8%  

De acúmulo de líquido, limpo, com aspecto, cheiro e sabor próprios sem manelhas e 

parasitas, Embalagem: o produto deverá estar acondicionado a vácuo em embalagem 

plástica flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes aproximadamente 2 Kg, a 

embalagem secundária deverá ser em caixa de papelão devidamente lacrada rótulo do 

produto deverá ser de acordo com a legislação vigente: nome e endereço do abatedouro, 

constando obrigatoriamente o registro do SIF, Identificação completa do produto, data de 

fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem 

armazenamento e conservação, peso líquido e condições de armazenamento conforme 

NTA 76 (DECRETO 1486 DE 20/10/78)e (MA 2244/97).  

Apresentar Amostra – Preço em Kilo.   

78 Mini pizza semi pronta -recheada com queijo mussarela, presunto, molho e orégano 

com 70 gramas a unidade. Temperatura congelada – 18º C, validade 120 dias, embaladas 

individualmente em caixa com 100 unidades. 

Apresentar amostra. Preço em unidade de 70 gramas. 


