
Itaperuna-RJ, 25 de novembro de 2019. 

 

Aos quatro dias do mês de novembro de 2019, as quatorze horas, no auditório do parque acadêmico Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense Campus Itaperuna, localizado na BR 356, s/n – Cidade Nova – Itaperuna/RJ, foi 

realizada a sessão pública da Chamada Pública PNAE nº 01/2019, referente à AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O IF Fluminense – CAMPUS ITAPERUNA, destinado ao atendimento do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).  

Segue abaixo resultado final da Chamada Pública PNAE nº 01/2019 DO IFFLUMINENSE CAMPUS ITAPERUNA: 

Foram abertos os envelopes de habilitação dos produtores classificados como locais: 

O produtor ANDRÉ LUIZ DE SÁ VIANA, CPF 990.869.307-78 venceu o item 6 do GRUPO 1.  

GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

1 6 

FILÉ DE TILÁPIA congelada, embalagem de 500 
g, constando a data de validade e selo de 
inspeção sanitária do órgão competente. 

Embalagem 640 R$ 15,40  R$ 9.856,00 

TOTAL R$ 9.856,00 

 

A produtora NELY BOM AFONSO, CPF 679.871.507-97 venceu os itens 1, 2 e 3 do GRUPO 1.  



GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNIDADE 
QUANTI-

DADE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

1 1 
BEBIDA LÁCTEA pasteurizada, tipo iorgute, sabor 
morango, ameixa ou graviola. 

Litro 600 R$ 5,96  R$ 3.576,00 

1 2 

BOLO COMUM, caseiro artesanal, sem cobertura, 
fresco, de massa macia e aerada, de boa aparência, 
pedaço individual contendo 80 g, de sabores diversos 
(cenoura, banana, chocolate, coco, laranja, mandioca, 
formigueiro). 

Kg 540 R$ 20,90  R$ 11.286,00 

1 3 

BROA DE FUBA de milho doce, caseiro artesanal, 
assada, pedaço individual contendo 100 g, com 
informação nutricional, data de fabricação e validade. 

Kg 180 R$ 22,39  R$ 4.030,20 

TOTAL R$ 18.892,20 

 

O produtor PEDRO HENRIQUE BARRETO SILVA, CPF 173.273.957-92 venceu os itens 1, 6, 12, 13, 14, 16, 29, 32, 35, 40 e 

41 do GRUPO 2, os itens empatados em entre OSVALDO FERREIRA COUTO, CPF 561.649.207-87 e PEDRO HENRIQUE 

BARRETO SILVA, CPF 173.273.957-92 (ITENS: 3, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 28, 30, 31, 37, 38, 39, 42 E 43, do GRUPO 2) 

serão fornecidos 50,00% por produtor.  

GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNIDADE 
QUANTI-

DADE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

2 1 

ABACAXI pérola, maduro, uniforme no tamanho e na 
cor, sem apresentar avarias na casca ou sinal de 
podridão, com peso mínimo de 1,3 kg. 

Unid. 120 R$ 4,84  R$ 580,80 



2 3 

ABOBRINHA VERDE, uniforme no tamanho e na cor, 
sem apresentar avarias na casca, isenta de sujidades, 
fungos, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
ou qualquer outro tipo de substâncias que alterem 
suas características, de aparência fresca, sem danos 
mecânicos. 

Kg 40 R$ 3,95  R$ 158,00 

2 6 

ALHO “in natura” nacional, em perfeito estado de 
conservação e utilização, isento de fungos, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos ou qualquer 
outro tipo de substâncias que alterem suas 
características, sem danos mecânicos. 

Kg 96 R$ 16,56  R$ 1.589,76 

2 9 

BANANA DA TERRA, semi maturada, uniforme no 
tamanho e na cor, com polpa íntegra e firme, isenta 
fungos, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
ou qualquer outro tipo de substâncias que alterem 
suas características, sem danos mecânicos. 

Kg 80 R$ 3,85  R$ 308,00 

2 11 

BANANA PRATA, semi maturada, uniforme no 
tamanho e na cor, com polpa íntegra e firme, isenta 
fungos, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
ou qualquer outro tipo de substâncias que alterem 
suas características, sem danos mecânicos. 

Kg 360 R$ 3,06  R$ 1.101,60 

2 12 

BATATA DOCE, nova, amarela ou rosada, sem indício 
de germinação, isenta de sujidades, fungos, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos ou qualquer 
outro tipo de substâncias que alterem suas 
características, sem danos mecânicos. 

Kg 160 R$ 2,50  R$ 400,00 



2 13 

BATATA INGLESA, nova de 1ª qualidade, tamanho 
grande, sem indício de germinação, isenta de 
sujidades, fungos, insetos, parasitas, larvas e corpos 
estranhos ou qualquer outro tipo de substâncias que 
alterem suas características, sem danos mecânicos. 

Kg 320 R$ 5,01  R$ 1.603,20 

2 14 

BETERRABA, madura, espécie comum, uniforme no 
tamanho e na cor, sem apresentar avarias na casca, 
isenta de sujidades, fungos, insetos, parasitas, larvas 
e corpos estranhos ou qualquer outro tipo de 
substâncias que alterem suas características, de 
aparência fresca, sem danos mecânicos. 

Kg 40 R$ 3,99  R$ 159,60 

2 15 
BROCOLIS, com folhas integras e frescas, isento de 
ataque de pragas e doenças, coloraçao uniforme. 

Unid. 80 R$ 2,79  R$ 223,20 

2 16 

CEBOLA BRANCA, tamanho médio, sem indício de 
germinação, isenta de sujidades, fungos, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos ou qualquer 
outro tipo de substâncias que alterem suas 
características, aparência fresca, sem danos 
mecânicos. 

Kg 80 R$ 4,55  R$ 364,00 

2 17 

CEBOLINHA, tempero verde, com folhas íntegras, 
firmes frescas e verdes, uniformes no tamanho e na 
cor, sem áreas amareladas, isenta de sujidades, 
fungos, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
ou qualquer outro tipo de substâncias que alterem 
suas características. 

Molho 60 R$ 0,91  R$ 54,60 



2 18 

CENOURA, sem folhas, tamanho médio, com polpa 
firme e intacta, sem indício de germinação, uniforme 
no tamanho e na cor, isenta de sujidades, fungos, 
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ou 
qualquer outro tipo de substâncias que alterem suas 
características, aparência fresca, sem danos 
mecânicos. 

Kg 30 R$ 4,72  R$ 141,60 

2 20 
COUVE FLOR, cor creme, isenta de ataque de pragas 
e doenças, coloraçao uniforme. 

Unid. 80 R$ 5,64  R$ 451,20 

2 21 

COUVE, tipo extra, com folhas íntegras e frescas, 
isenta de ataque de pragas e doenças, coloraçao 
uniforme. 

Molho 80 R$ 0,99  R$ 79,20 

2 28 

INHAME chines, maduro, espécie comum, uniforme 
no tamanho e na cor, sem apresentar avarias na 
casca, isenta de sujidades, fungos, insetos, parasitas, 
larvas e corpos estranhos ou qualquer outro tipo de 
substâncias que alterem suas características, de 
aparência fresca, sem danos mecânicos. 

Kg 40 R$ 3,92  R$ 156,80 

2 29 

LARANJA PÊRA, tipo a de primeira qualidade, 
tamanho médio, com casca íntegra,, uniforme no 
tamanho, cor e conformação, isento de sujidades, 
fungos, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
ou qualquer outro tipo de substâncias que alterem 
suas características. 

Kg 120 R$ 2,00  R$ 240,00 

2 30 
LIMÃO para sucos, maduro em perfeito estado, 
uniforme no tamanho, na cor e conformação. 

Kg 10 R$ 2,68  R$ 26,80 



2 31 

MANDIOCA, enxuta, coloração uniforme, sem 
apresentar avarias na casca, isenta de fungos, 
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ou 
qualquer outro tipo de substâncias que alterem suas 
características, de aparência fresca, sem danos 
mecânicos. 

Kg 60 R$ 2,56  R$ 153,60 

2 32 

MARACUJA azedo, maduro, tamanho médio, 
uniforme no tamanho e na cor, sem apresentar 
avarias na casca, isento de sujidades, fungos, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos ou qualquer 
outro tipo de substâncias que alterem suas 
características, de aparência fresca, sem danos 
mecânicos. 

Kg 40 R$ 5,28  R$ 211,20 

2 35 

MORANGO in natura, 1ª qualidade, fresco, com cor 
uniforme, aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, em 
estágio de amadurecimento adequado para 
consumo, polpa firme e intacta, sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte. Isento de 
sujidades e de ataques de pragas e/ou doenças. 
Consumo imediato, bandeja 300 g, entrega em 
caixas plásticas vazadas padrão, contendo 3 a 5 kg. 

Bandeja 240 R$ 6,84  R$ 1.641,60 

2 37 

PEPINO, liso, firme, sem rugas, uniforme no tamanho 
e na cor, isento de sujidades, fungos, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos ou qualquer 
outro tipo de substâncias que alterem suas 
características, de aparência fresca, sem danos 
mecânicos. 

Kg 20 R$ 2,47  R$ 49,40 



2 38 

PIMENTÃO VERDE, fresco, de tamanho médio, isento 
de sujidades, fungos, insetos, parasitas, larvas e 
corpos estranhos ou qualquer outro tipo de 
substâncias que alterem suas características, de 
aparência fresca, sem danos mecânicos. 

Kg 10 R$ 4,07  R$ 40,70 

2 39 

QUIABO, tamanho médio, uniforme no tamanho e na 
cor, isento de sujidades, fungos, insetos, parasitas, 
larvas e corpos estranhos ou qualquer outro tipo de 
substâncias que alterem suas características, de 
aparência fresca, sem danos mecânicos. 

Kg 10 R$ 6,07  R$ 60,70 

2 40 

REPOLHO ROXO, espécie comum, uniforme no 
tamanho e na cor, isento de sujidades, fungos, 
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ou 
qualquer outro tipo de substâncias que alterem suas 
características, de aparência fresca, sem danos 
mecânicos. 

Kg 20 R$ 3,32  R$ 66,40 

2 41 

REPOLHO VERDE, espécie comum, uniforme no 
tamanho e na cor, isento de sujidades, fungos, 
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ou 
qualquer outro tipo de substâncias que alterem suas 
características, de aparência fresca, sem danos 
mecânicos. 

Kg 20 R$ 2,70  R$ 54,00 

2 42 

SALSINHA, tempero verde, com folhas íntegras, 
firmes frescas e verdes, uniformes no tamanho e na 
cor, sem áreas amareladas, isenta de sujidades, 
fungos, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 

Molho 60 R$ 0,91  R$ 54,60 



ou qualquer outro tipo de substâncias que alterem 
suas características. 

2 43 

TOMATE tipo extra aa, firme, tamanho médio-
grande, sem apresentar avarias na casca uniforme, 
sem partes amolecidas, uniforme no tamanho, cor e 
conformação uniforme, isenta de sujidades, fungos, 
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ou 
qualquer outro tipo de substâncias que alterem suas 
características. 

Kg 60 R$ 5,99  R$ 359,40 

TOTAL R$ 10.329,96 

O produtor OSVALDO FERREIRA COUTO, CPF 561.649.207-87 venceu os itens 2, 5, 10, 19 do GRUPO 2, os itens 

empatados em entre OSVALDO FERREIRA COUTO, CPF 561.649.207-87 e PEDRO HENRIQUE BARRETO SILVA, CPF 

173.273.957-92 (ITENS: 3, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 28, 30, 31, 37, 38, 39, 42 E 43, do GRUPO 2) serão fornecidos 50,00% por 

produtor.  

GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNIDADE 
QUANTI-

DADE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

2 2 

ABÓBORA in natura, madura, uniforme no tamanho 
e na cor, sem apresentar avarias na casca, isenta de 
sujidades, fungos, insetos, parasitas, larvas e corpos 
estranhos ou qualquer outro tipo de substâncias que 
alterem suas características, de aparência fresca, 
sem danos mecânicos. 

Kg 80 R$ 1,89  R$ 151,20 

2 3 
ABOBRINHA VERDE, uniforme no tamanho e na cor, 
sem apresentar avarias na casca, isenta de sujidades, 

Kg 40 R$ 3,95  R$ 158,00 



GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNIDADE 
QUANTI-

DADE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

fungos, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
ou qualquer outro tipo de substâncias que alterem 
suas características, de aparência fresca, sem danos 
mecânicos. 

2 5 

ALFACE, tipo extra com folhas integras e frescas, 
isento de ataque de pragas e doenças, coloraçao 
uniforme. 

Unid. 360 R$ 0,99  R$ 356,40 

2 9 

BANANA DA TERRA, semi maturada, uniforme no 
tamanho e na cor, com polpa íntegra e firme, isenta 
fungos, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
ou qualquer outro tipo de substâncias que alterem 
suas características, sem danos mecânicos. 

Kg 80 R$ 3,85  R$ 308,00 

2 10 

BANANA MAÇÃ, semi maturada, uniforme no 
tamanho e na cor, com polpa íntegra e firme, isenta 
fungos, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
ou qualquer outro tipo de substâncias que alterem 
suas características, sem danos mecânicos. 

Kg 400 R$ 3,75  R$ 1.500,00 

2 11 

BANANA PRATA, semi maturada, uniforme no 
tamanho e na cor, com polpa íntegra e firme, isenta 
fungos, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
ou qualquer outro tipo de substâncias que alterem 
suas características, sem danos mecânicos. 

Kg 360 R$ 3,06  R$ 1.101,60 

2 15 
BROCOLIS, com folhas integras e frescas, isento de 
ataque de pragas e doenças, coloraçao uniforme. 

Unid. 80 R$ 2,79  R$ 223,20 



GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNIDADE 
QUANTI-

DADE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

2 17 

CEBOLINHA, tempero verde, com folhas íntegras, 
firmes frescas e verdes, uniformes no tamanho e na 
cor, sem áreas amareladas, isenta de sujidades, 
fungos, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
ou qualquer outro tipo de substâncias que alterem 
suas características. 

Molho 60 R$ 0,91  R$ 54,60 

2 18 

CENOURA, sem folhas, tamanho médio, com polpa 
firme e intacta, sem indício de germinação, uniforme 
no tamanho e na cor, isenta de sujidades, fungos, 
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ou 
qualquer outro tipo de substâncias que alterem suas 
características, aparência fresca, sem danos 
mecânicos. 

Kg 30 R$ 4,72  R$ 141,60 

2 19 

CHUCHU, tamanho médio, uniforme no tamanho e 
na cor, isenta de sujidades, fungos, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos ou qualquer 
outro tipo de substâncias que alterem suas 
características, aparência fresca, sem danos 
mecânicos. 

Kg 120 R$ 1,56  R$ 187,20 

2 20 
COUVE FLOR, cor creme, isenta de ataque de pragas 
e doenças, coloraçao uniforme. 

Unid. 80 R$ 5,64  R$ 451,20 

2 21 

COUVE, tipo extra, com folhas íntegras e frescas, 
isenta de ataque de pragas e doenças, coloraçao 
uniforme. 

Molho 80 R$ 0,99  R$ 79,20 



GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNIDADE 
QUANTI-

DADE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

2 28 

INHAME chines, maduro, espécie comum, uniforme 
no tamanho e na cor, sem apresentar avarias na 
casca, isenta de sujidades, fungos, insetos, parasitas, 
larvas e corpos estranhos ou qualquer outro tipo de 
substâncias que alterem suas características, de 
aparência fresca, sem danos mecânicos. 

Kg 40 R$ 3,92  R$ 156,80 

2 30 
LIMÃO para sucos, maduro em perfeito estado, 
uniforme no tamanho, na cor e conformação. 

Kg 10 R$ 2,68  R$ 26,80 

2 31 

MANDIOCA, enxuta, coloração uniforme, sem 
apresentar avarias na casca, isenta de fungos, 
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ou 
qualquer outro tipo de substâncias que alterem suas 
características, de aparência fresca, sem danos 
mecânicos. 

Kg 60 R$ 2,56  R$ 153,60 

2 37 

PEPINO, liso, firme, sem rugas, uniforme no tamanho 
e na cor, isento de sujidades, fungos, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos ou qualquer 
outro tipo de substâncias que alterem suas 
características, de aparência fresca, sem danos 
mecânicos. 

Kg 20 R$ 2,47  R$ 49,40 

2 38 

PIMENTÃO VERDE, fresco, de tamanho médio, isento 
de sujidades, fungos, insetos, parasitas, larvas e 
corpos estranhos ou qualquer outro tipo de 

Kg 10 R$ 4,07  R$ 40,70 



GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNIDADE 
QUANTI-

DADE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

substâncias que alterem suas características, de 
aparência fresca, sem danos mecânicos. 

2 39 

QUIABO, tamanho médio, uniforme no tamanho e na 
cor, isento de sujidades, fungos, insetos, parasitas, 
larvas e corpos estranhos ou qualquer outro tipo de 
substâncias que alterem suas características, de 
aparência fresca, sem danos mecânicos. 

Kg 10 R$ 6,07  R$ 60,70 

2 42 

SALSINHA, tempero verde, com folhas íntegras, 
firmes frescas e verdes, uniformes no tamanho e na 
cor, sem áreas amareladas, isenta de sujidades, 
fungos, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
ou qualquer outro tipo de substâncias que alterem 
suas características. 

Molho 60 R$ 0,91  R$ 54,60 

Foi aberto o envelope de habilitação do produtor classificado como grupos formais regionais: 

A COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIAR DO NOROESTE FLUMINENSE LTDA – 

NATCOOP, CNPJ 18.226.628/0001-75 venceu os itens 27 e 34 do GRUPO 1.  

GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

2 27 

GOIABA, semi-madura, tamanho médio, fresca, com 
casca íntegra, uniforme no tamanho, cor e 
conformação, isento de sujidades, fungos, insetos, 

Kg 100 R$ 4,66  R$ 466,00 



GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

parasitas, larvas e corpos estranhos ou qualquer outro 
tipo de substâncias que alterem suas características. 

2 34 

MELANCIA, madura, com polpa firme e intacta, sem 
apresentar avarias na casca, isento de sujidades, 
fungos, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
ou qualquer outro tipo de substâncias que alterem 
suas características, de aparência fresca, sem danos 
mecânicos. 

Kg 160 R$ 1,92  R$ 307,20 

TOTAL R$ 773,20 

 

Foram abertos os envelopes de habilitação dos produtores classificados como regionais individuais: 

O produtor RIVELINO FIRMINO DE SOUZA, CPF 041.961.727-25 venceu o item 25 do GRUPO 1.  

GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

2 25 

FEIJÃO PRETO, tipo 1, embalagem com 01 kg, novo, 
com grãos macios e inteiros; isento de material 
terroso, sujidades, mistura de outras variedades ou 
espécies. 

Kg 40 R$ 4,33  R$ 173,20 

TOTAL R$ 173,20 

O produtor JOSÉ FIRMINO SOBRINHO, CPF 808.408.417-87 venceu o item 26 do GRUPO 1. 



GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

2 26 

FEIJÃO VERMELHO, tipo 1, embalagem com 01 kg, 
novo, com grãos macios e inteiros; isento de material 
terroso, sujidades, mistura de outras variedades ou 
espécies. 

Kg 40 R$ 5,64  R$ 225,60 

TOTAL R$ 225,60 

O produtor JOSÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA, CPF 172.680.367-87 venceu o item 33 do GRUPO 1.  

GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

2 33 

MEL puro de abelha, embalagem de 280 g, não 
contem adição de açucares e/ou outras substancias 
que alterem sua composição original, não contem 
aditivos, contaminantes orgânicos ou inorgânicos, 
indícios de fermentação ou efervescência, deve 
apresentar aspecto líquido cristalino ou parcialmente 
cristalizado, com cor levemente amarelada a 
castanho-escuro e aroma característico, com 
informação nutricional, data de fabricação e validade. 

Embalagem 20 R$ 14,77  R$ 295,40 

TOTAL R$ 295,40 

 

Foi aberto o envelope de habilitação do produtor classificado como grupo formal nacional:  



A COOPERATIVA AGRÁRIA VALE DO ITABAPOANA - CAVIL, CNPJ 27.976.380/0001-50 venceu os itens 9, 11, 14, 16 e 

17.  

GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNIDADE 
QUANTI-

DADE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

1 9 

LEITE EM PÓ INTEGRAL, latas ou pacote metalizado com 400 
g, com registro no ministério da agricultura/SIF, rotulado 
conforme legislação anvisa, com data de fabricação, 
validade e procedência. Validade mínima de 01 ano a contar 
da data de entrega. 

Embalagem 20 R$ 9,83  R$ 196,60 

1 11 LEITE PASTEURIZADO, tipo A, integral. Litro 160 R$ 2,90  R$ 464,00 

1 14 

MANTEIGA extra, com sal, ingredientes: creme de leite e sal, 
apresentação pote com 500 g., conservação 0º a 5ºC, tipo 
extra, consistência sólida, pastosa à temperatura de 20ºC, 
de textura lisa, uniforme, untuosa, com distribuição 
uniforme de água; coloração branca amarelada; sem 
manchas ou pontos com outras colorações; sabor suave e 
aroma delicado, validade mínima de 3 meses a contar da 
data de entrega. 

Pote 48 R$ 21,34  R$ 1.024,32 

1 16 

MUÇARELA, produzido de leite pasteurizado contendo em 
sua composição: sal refinado, cloreto de cálcio, coagulante, 
fermento lático liofilizado, não contendo glúten, 
embalagem plástica a vácuo, original, com 
aproximadamente 3,0 kg, contendo descrições do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos 
oficiais, de acordo com as portarias do Ministério da 

Kg 96 R$ 26,90  R$ 2.582,40 



GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNIDADE 
QUANTI-

DADE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

Agricultura, da Anvisa e da lei municipal de vigilância 
sanitária, a validade no momento da entrega não poderá ser 
inferior a 45 dias, valor máximo de sódio por 100 g do 
produto: 580 mg. 

1 17 

REQUEIJÃO cremoso, ingredientes: leite pasteurizado, água, 
creme de leite, cultura microbiana apropriada, sal fundente 
e conservantes permitidos por lei, devendo apresentar na 
embalagem as informações nutricionais e prazo de 
fabricação e validade, pote com 410 a 420 g. 

Pote 40 R$ 11,12  R$ 444,80 

TOTAL R$ 4.712,12 
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