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Licitação de Alimentação Escolar Escolar - 2012
Ítem
Gênero
1 Açúcar refinado (embalagem de plástico de 1Kg), embalagem contendo
prazo validade
2 Adoçante embalagem 100 ml
3 Amido de milho (embalagem rotulada),
4 Arroz tipo 1
5 Aveia em flocos
6 BEBIDA MISTA de frutas sabor ABACAXI, contendo os seguintes ingredientes água,
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açúcar, sucos de maçã, laranja, maracujá e abacaxi concentrados, cálcio, acidulante,
aroma idêntico ao de abacaxi, estabilizante e corantes naturais cúrcuma e urucum. Não
alcoólico. Sem glúten. Embalagem cartonada Tetra Wedge asséptica de 200 ml. Validade
180 dias.

7 BEBIDA MISTA de frutas sabor LARANJA, contendo os seguintes ingredientes água,
açúcar, suco de maçã, laranja, maracujá e abacaxi concentrados, cálcio, acidulante, aroma
idêntico ao natural de laranja, estabilizante e corantes naturais cúrcuma e urucum. Não
alcoólico. Sem glúten. Embalagem cartonada Tetra Wedge asséptica de 200 ml. Validade
180 dias.

8 BEBIDA MISTA de frutas sabor MORANGO, contendo os seguintes ingredientes água,
açúcar, suco de morango concentrado, cálcio, acidulante, aroma idêntico ao natural de
morango, estabilizante e corantes naturais cúrcuma e urucum. Não alcoólico. Sem glúten.
Embalagem cartonada Tetra Wedge asséptica de 200 ml. Validade 180 dias.

9 BEBIDA MISTA de frutas sabor UVA, contendo os seguintes ingredientes água, açúcar,
suco de maçã, laranja, uva e abacaxi concentrados, cálcio, acidulante, aroma idêntico ao
natural de uva, estabilizante e corantes naturais cúrcuma e urucum. Não alcoólico. Sem
glúten. Embalagem cartonada Tetra Wedge asséptica de 200 ml. Validade 180 dias

10 Biscoito doce amanteigado, biscoito doce sabor manteiga, contendo farinha de
trigo rica com ferro e ácido fólico, manteiga, açúcar, leite, ovos e fermento químico.
Pacotes com 350g

11 Biscoito doce broa de milho, contendo farinha de trigo rica com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, ovos, sal, bicarbonatos de sódio e amônio, vanilina e estabilizante
lecitina de soja. Pode conter traços de leite. Pacotes com 350g

12 Biscoito doce chocolate, contendo farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, cacau em pó, soro de leite em pó,
sal, bicarbonatos de sódio e amônio, corante caramelo, aroma de chocolate e estabilizante
lecitina de soja. Pacotes com 350g

13 Biscoito doce de coco, contendo farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, soro de leite em pó, bicarbonatos de
sódio e amônio, ácido láctico, sal, aroma natural de coco e estabilizante lecitina de soja.
Pacotes com 350g

14 Biscoito doce folhado açucarado, contendo farinha de trigo rica com ferro e
ácido fólico, clara de ovos, fécula de mandioca, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, água
e sal. Pacotes com 350g.

15 Biscoito doce rosca com glacê, contendo farinha de trigo rica com ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, sal, bicarbonatos de sódio e amônio, aroma de
baunilha e estabilizante lecitina de soja. Pode conter traços de leite. Pacotes com 350g.

16 Bolacha doce tipo Maria embalagem dupla, aproximada de 400g contendo :
farinha de trigo, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, amido
de milho, lecitina de soja, fermento químico.

17 Bolacha salgada tipo cream craker embalagem dupla, aproximada de 400g
contendo farinha de trigo, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, amido,
fermento biológico, fermento químico.
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Café torrado e moído com selo de pureza da ABIC.
Canela em casca: embalagem de aproxim. 50g
Canela em pó: embalagem de 70g
Canjica embalagem contendo prazo de validade
Cereal, a base de milho pré-cozido, para alimentação infantil, enriquecido
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com vitaminas e ferro, contendo: farinha de milho pré-gelatinizada, açúcar, fosfato
dissódico, carbonato de cálcio, mistura de minerais e vitaminas. Aroma natural reforçado
de baunilha. Embalagem de 400g

23 Cereal, a base de arroz pré-cozido, para alimentação infantil, enriquecido
com vitaminas e ferro, contendo: farinha de arroz pré-gelatinizada, açúcar, fosfato
dissódico, carbonato de cálcio, mistura de minerais e vitaminas. Aroma natural reforçado
de baunilha. Embalagem de 400g

24 BARRA DE CEREAL contendo os seguintes ingredientes xarope de glicose, cobertura
sabor chocolate, flocos de arroz, aveia em flocos, banana, açúcar mascavo,
sal, canela em pó, e estabilizante lecitina de soja. Embalagem de 25g.
No sabor BANANA COM CHOCOLATE.

25 BARRA DE CEREAL contendo os seguintes ingredientes xarope de glicose, cobertura
sabor chocolate, flocos de arroz, aveia em flocos, castanha do pará, açúcar mascavo,
sal, canela em pó, e estabilizante lecitina de soja. Embalagem de 25g.
de 25g. No sabor CASTANHA COM CHOCOLATE.

26 BARRA DE CEREAL contendo os seguintes ingredientes xarope de glicose, cobertura
sabor chocolate, flocos de arroz, aveia em flocos, coco, açúcar mascavo,
sal, canela em pó, e estabilizante lecitina de soja. Embalagem de 25g.
sabor COCO COM CHOCOLATE.

Cereal tipo flocos de milho, açucarado, vitaminado, enriquedo com vitaminas e minerais
27 contendo milho, açucar, sal extrato de malte. Embalado em pacotes de 2 a 5 kg
28 Cha em sache cx embalagem de 12g nos sabores: erva doce, camomila, laranjeira, maçã
29 Chocolate em pó contendo:cacau em pó solúvel, embalagem rotulada
contendo prazo de validade
30 Doce de frutas (chimia), embalagem 400g, rotulo com prazo de validade,
informações nutricionais, registro no ministério compentente.

31 Doce de leite aproximadamenrte 400g
32 Ervilha em conserva, lata com aproxim. 2 kg
33 Extrato de tomate Lata 350 gr: contendo data de fabricação e validade

lata

contendo: pura polpa de tomate e sal, textura cremosa e sem conservantes,

34 Farinha de mandioca, embalagem plática, transparente, íntegra, que
contenha data de fabricação e validade, com prazo de validade
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Farinha de milho média embalagem contendo prazo de validade
Farinha de trigo especial, embalagem de papel resistente.
Fermento químico p/bolo 100 gr lata, rotulada
Fermento biológico p/ pão 100 gr lata, rotulada
Lentilha tipo 1, produto primeira qualidade sem sujidades, mofos,
bolores, pacotes de 500g, embalagem co prazo de validade
40 Macarrão parafuso pct 500g contendo:
farinha de trigo especial ovos, betacaroteno correspondente a 2000 até 4000 UI de vit. A

41 Macarrão Spagheth pct 500g contendo: farinha de trigo especial
42

ovos, betacaroteno, correspondente a 2000 até 4000 UI de vit. A/kg
Macarrão tipo caramujo com ovos, contendo sêmola de trigo rica em ferro e ácido fólico, ovos e
corante natural de urucum e curcuma. Pacote de 500g

43 Margarina livre de gorduras trans, embalagem que contenha data validade
44 Milho verde em conserva, lata com aproxim. 2 kg
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45 Óleo de soja embalagem 900ml, contendo data de validade
46 ORÉGANO desidratado. Embalagem em saco plástico transparente atóxico, resistente e
hermeticamente vedado. Pacotes com 50g

47 Pó para preparo de gelatina
48 PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO, sabor LARANJA, contendo os seguintes
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ingredientes: suco concentrado de laranja, açúcar, acidulante, ácido citrico e aroma de
laranja idêntico ao natural. Não contém glúten, sem adição de conservante químico, sem
adição de corantes artificiais e quimicos. Rendimento aproximado 6,5 litros. Embalagem
primária: caixa cartonada composta de multicamadas tetrapark.Registro no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.Prazo de validade 8 meses a partir da data de
fabricação

49 PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO, sabor UVA, contendo os seguintes ingredientes:
suco concentrado de uva, açúcar, acidulante, ácido citrico e aroma de uva idêntico ao
natural. Não contém glúten, sem adição de conservante químico, sem adição de corantes
artificiais e quimicos. Rendimento aproximado 6,5 litros. Embalagem primária: caixa
cartonada composta de multicamadas tetrapark.Registro no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.Prazo de validade 8 meses a partir da data de fabricação
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sal iodado refinado
Sardinha em óleo comestível lata 250g
Vinagre (maçã ou álcool) garrafa 750 ml que contenha data de validade
Alho íntegro e firme
Batata inglesa firmes e sem brotos
Cebola branca íntrega e firme
Chuchu firmes, sem manchas e sem brotos
Espinafre folhas firmes e verdes escuras molho
Laranja para suco médio amadurecimento, íntegras e sem manchas
Maçã fugi tamanho médio, firmes e sem manchas
Mamão formosa médio amadurecimento, íntegro, firme e sem manchas
Melão amarelo doce, de primeira livre de sujidades, parasitas e larvas, coloração
uniforme devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.
62 Moranga Kabutiá
63 Tomate íntegro e firme, médio amadurecimento, sem manchas e cor
característica uniforme
64 bebida lactea contendo leite pasteurizado integral, soro de leite ndustrial e/ou leite em pó reconstituido,
açúcar. Embalagem em sacos com 1000g. Nos sabores de pêssego, morango e salada de frutas,
sendo 400 de cada sabor.

65 Carne bovina moída magra de 1ª qualidade, congelada. Aspecto próprio, não
amolecido e nem pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor
próprio, sem gordura, máximo 3 a 4% de gordura. embalagem que contenham especificados
o local de origem do produto peso, data de embalagem e prazo de validade. Deverá ser transportado
em carro referigerado ou conforme legislação vigente, registro nos órgãos
de fiscalização específicos

66 Carne bovina de 2ª s/ osso, isenta de cartilagem e nervo (paleta, agulha)
congelada, embalagem que contenham especificados o local de origem do produto
peso, data de embalagem e prazo de validade. Deverá ser transportado
em carro referigerado ou conforme legislação vigente, registro nos órgãos
de fiscalização específicos
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67 Fígado de frango kg embalagem rotulada contendo registro
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nos órgãos de fiscalização específicos/ com rotulo indicando data de validade

68 Fígado de gado kg embalagem rotulada contendo:
registro nos órgãos de fiscalização específicos/ com rotulo indicando data de validade

69 Filé de peixe (anjo) , íntegro, odor característico
embalagem que contenham especificados o local de origem do produto
peso, data de embalagem e prazo de validade. Deverá ser transportado
em carro referigerado ou conforme legislação vigente, registro nos órgãos
de fiscalização específicos

70 Frango coxa e sobre-coxa congelada kg produto de qualidade,
embalagem que contenham especificados o local de origem do produto
peso, data de embalagem e prazo de validade. Deverá ser transportado
de fiscalização específicos

71 Hamburguer bovino, congelado com aproximadamente 100g. Embalado individualmente
72 Leite Longa Vida Cx (c/12 litros )
73 mortadela magra fatiada fatiado, de 1ª qualidade, embalagem de 500g.
Deverá constar a data de fabricação e a validade. Com registro no SIF, CISPOA ou COPAS

74 Ovos tipo 1 vermelho, íntegros (sem rachaduras) e sem ou sujidades na
casca, embalagem ou bandeja que contenham data da classificação e
validade -

75 Queijo lanche fatiado embalagem de 500g. Deverá constar a data de fabricação
e a validade. Com registro no SIF, CISPOA ou COPAS.

76 Salsicha embalagem rotulada contendo
embalagem que contenham especificados o local de origem do produto
peso, data de embalagem e prazo de validade. Deverá ser transportado
em carro referigerado ou conforme legislação vigente, registro nos órgãos
de fiscalização específicos

