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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº. 074/2016. 

 

 

 

“PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS 

ALMENTÍCIOS, GENEROS ALIMENTÍCIOS, 

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, HIGIENE 

PESSOAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA 

ESCRITÓRIO E ESCOLAS, COPA E COZINHA E 

OUTROS,  Nº 074/2016, REALIZADO ENTRE O 

MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS E A EMPRESA 

L.S. TEIXEIRA & CIA LTDA-ME.  

 

 

 

MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS, pessoa jurídica de direito 

público interno, cadastrado no CNPJ sob o n.º 01.126.143/0001-07, com sede 

administrativa a Praça João Batista Cordeiro, nº. 01, centro, Campos Belos-GO, (Prédio 

da Prefeitura Municipal), neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, CARLOS 

EDUARDO PEREIRA TERRA, brasileiro, solteiro, Advogado, portador da cédula de 

identidade de n.º 33.169-A e do CPF-MF de n.º 889.631.871-87, residente e domiciliado 

nesta cidade, sendo encontrado na sede da Prefeitura, denominado CONTRATANTE e 

do outro, a Empresa M.V. OLIVEIRA TERRA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ  n.º 02.113.488/0001-99, sediada na Rua do Comércio, nº 25, centro, 

CEP – 73.840-000, Campos Belos-GO, representada pela Sra.  MARIA VAZ DE 

OLIVEIRA TERRA, brasileira, casada, comerciante, portadora do RG Nº 622 

552.2ª.VIA-SSP/GO  e do CPF Nº 277 329 911-68, residente e domiciliada na Rua 02,  

Quadra 2, Lt. 09, Setor Industrial, Campos Belos/GO, doravante denominada de 

CONTRATADA, firmam o presente TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE 

LIMPEZA E HIGIENE, HIGIENE PESSOAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE 

PARA ESCRITÓRIO E ESCOLAS, COPA E COZINHA E OUTROS, 

considerando os arts. 24, IV e 57, §4º da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 

mediante as cláusulas e condições a seguir: 
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  III – DO FUNDAMENTO LEGAL: 

                O presente Termo Aditivo é celebrado de acordo com os Art.s 24, IV e 57, 

§4º, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações que lhe foram 

supervenientes, e ainda da Cláusula Sétima, do Termo de Contrato, celebrado entre as 

partes em 29 de abril de 2016. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. 

               O presente Contrato tem por objeto a contratação de Aquisição de generos 

alimentícios (aves, carnes, cereais beneficiados, embutidos, condimentos e produtos 

correlatos, farinha e massas alimentícias, frutas, verduras, legumes e hortaliças, ovos, 

água, refrigerantes, frutas, polpa de frutas, leite, produtos de panificação e confeitaria); 

materiais de limpeza e higiene (sabão, agua sanitária, amaciante, palha de aço, 

detergente....) higiene pessoal; material de expediente para escritório e escolas, copa e 

cozinha, gas e outros nº 074/2016, referente ao Pregão Presencial nº 06/2016. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA   

             Visando atender a solicitação feita pela Secretaria Municipal de Administração, 

através do memorando, no qual solicita a prorrogação de contratos referentes a 

fornecimento gêneros alimentícios e outros,  visando à continuidade dos serviços 

públicos essenciais e supremacia do interesse público, ainda considerando os preços 

compatíveis com os preços de mercado. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato 

n°. 074/2016, previsto na cláusula sétima daquele instrumento, com fundamento no 

Artigo 57, da Lei n°. 8.666, para dilatar o prazo descrito na cláusula sétima de 10 de 

janeiro de 2017 a 10 de abril de 2017. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E PRAZO. 

              3.1 - Fica aditivado o presente contrato de fornecimento de gêneros 

alimentícios e outros, de acordo com os itens abaixo, em que a contratada sagrou-se 

vencedora, quais sejam: 
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ITE

M Nº 

Descriçao do produto UNID 

Q
T

E
 

MARC

A 

 

PREÇ

O 

UNIT

ÁRIO

-R$:  

PREÇO 

TOTAL-R$: 

PERÍODO 

 

1 Achocolatado em po 800 gr 

embalagem intacta, rendimento 

mínimo de 50 (cinqüenta) porções, 

valor 

energético 390 kcal para cada 100gr. 

Proteína 2,5g para cada 100g do 

produto, na embalagem deverão 

constar data da fabricação data de 

validade e número do lote do produto.  

UNID 905 Maitá 

 

         

4,98  

4,506,90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/01/2017 

a 

10/04/2017 

 

2 Açucar cristal 02 quilos origem 

vegetal, constituído fundamentalmente 

por sacarose de canadeaçúcar.aspecto: 

sólido com cristais bem definidos. 

Cor: branca. Odor e sabor próprio do 

produto. Embalagem intacta de 2kg, 

na embalagem deverá constar data da 

fabricação data de validade e número 

do lote do produto.  

PCT 750 Cristal           

4,89  

3.667,50 

3 Água mineral sem gás unidades de 

500 ml cada. 

UNID 700 Indaiá           

0,89  

623,00 

4 Água mineral potável sem gás, 

envasada em garrafão pet de 20 litros, 

lacrados, dentro dos padrões 

estabelecidos pelo departamento 

nacional de produção mineral - dnpm 

e agência nacional de vigilância 

sanitária - anvisa, com marca, 

procedência e validade impressas na 

embalagem do produto. 

UNID 400 Buriti           

7,89  

3.156,00 

5 Água mineral sem gás, unidades de  

1,5lt cada. 

UNID 18 Indaiá           

1,89  

34,02 

6 Amendoin 500 gr amendoim cru, com 

casca. Produto de primeira qualidade, 

acondicionado em sacos plásticos, 

transparentes, atóxicos, isento de 

sujidades, não violados, resistentes, 

acondicionados em fardos lacrados. A 

embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 

lote, prazo de validade, quantidade do 

produto. Unidade de fornecimento: 

pacote de 500g.  

UNID 6,25 Kodilar           

5,78  

36,13 
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7 Amido de milho 500 gr100% puro de 

excelente qualidade, pó branco, fino e 

de fácil escoamento, não devendo 

estar empedrado e isento de sujidades. 

Embalagem intacta de 500gr, na 

embalagem deverá constar data da 

fabricação data de validade e número 

do lote do produto.  

UNID 75 Paulista           

5,67  

425,25 

8 Azeitona sem caroço 500 gr  azeitonas 

sem caroço, conservadas em água e sal 

de coloração verde escuro, tamanhos 

médios, sem manchas e ausência de 

turbidez na salmoura. A embalagem 

deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto, unidade 

de fornecimento: fasco de 500 gr. 

UNID 12 Vale 

Fertil 

        

10,23  

122,76 

9 Azeitona verde em conserva 500 gr c/ 

caroço azeitonas com caroço, 

conservadas em água e sal de 

coloração verde escuro, tamanhos 

médios, sem manchas e ausência de 

turbidez na salmoura. A embalagem 

deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto unidade 

de fornecimento: frasco de  500 gr. 

UNID 34 Vale 

Fertil 

          

9,20  

312,80 

10 Bala macia sabores diversos- produto 

preparado a base de açúcares fundidos 

e adicionado de substancias que 

caracterizam o produto, como suco de 

frutas, óleos essenciais e adicionados 

de outras substâncias permitidas; a 

principal característica do produto é o 

de apresentar-se macio, submetido a 

amassamento mecânico até obtenção 

da consistência desejada. 

Acondicionado em embalagem 

plástica com 100 unidades. Diversos 

sabores: tutti-frutti, morango, uva, 

abacaxi, banana. 

KG 100 Floresta           

4,68  

468,00 

11 Batata palha, embalagem de 1 kg c/ 

data de embalamento não superior a 

30 dias. 

UNID 25      -         

13,83  

345,75 

12 Biscoito de sal tipo: peta - fécula de 

mandioca (polvilho doce); não contém 

glúten; peso líquido: entre 60 e 70g. 

PCT 125 Aguiar           

4,38  

547,50 

13 Bolacha de doce 400 gr tipo maizena – 

400g. Biscoito doce tipo maizena, com 

amido de milho, formato retangular 

ovalado e sabor levemente de 

baunilha. Produzido, embalado em 

entregue em conformidade com a 

PCT 253,25 Mabel  3,79  959,81 
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legislação sanitária vigente.  

14 Bolacha de sal 400 gr bolacha de sal 

tipo cream cracker, embalada em 

pacotes de 400 g. Acondicionado em 

embalagem (não violada, intacta) 

plástica transparente, atóxica, com 

informação nutricional, reembalado 

em caixa de papelão resistente. 

Ingredientes : farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, 

gordura vegetal hidrogenada, 

margarina vegetal, amido de milho, 

açúcar, açúcar invertido, sal refinado, 

fermento biológico, bicarbonato de 

sódio, aromatizante, estabilizante, 

melhorador de farinha. O produto a ser 

entregue deverá estar identificado na 

embalagem, devendo constar 

rotulagem de acordo com a legislação 

vigente. Unidade de fornecimento: 

pacote de 400g. 

PCT 286,25 Mabel   3,79  1.084,88 

15 Bolacha de sal 800 gr bolacha de sal 

tipo cream cracker, embalada em 

pacotes de 800 g. Acondicionado em 

embalagem (não violada, intacta) 

plástica transparente, atóxica, com 

informação nutricional, reembalado 

em caixa de papelão resistente. 

Ingredientes: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, 

gordura vegetal hidrogenada, 

margarina vegetal, amido de milho, 

açúcar, açúcar invertido, sal refinado, 

fermento biológico, bicarbonato de 

sódio, aromatizante, estabilizante, 

melhorador de farinha. O produto a ser 

entregue deverá estar identificado na 

embalagem, devendo constar 

rotulagem de acordo com a legislação 

vigente. Unidade de fornecimento: 

pacote de 400g. 

PCT 186 Mabel           

5,80  

1.078,80 

16 Bolacha rosquinha 800 gr - de 

qualidade similar, igual, superior a 

mabel, sabor coco, valor 

energético – 127kcal por porção de 

30g ou 6 unidades, proteínas 2,5g por 

porção de 30g ou 6 unidades, 

embalagem integra de 800g, na 

embalagem deverá constar data da 

fabricação data de validade e número 

do lote do produto. Fabricado a partir 

PCT 500 Mabel         

26,98  

13.490,00 
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de matéria prima de primeira 

qualidade sãs e limpas. Serão 

rejeitados biscoitos mal cozidos, 

queimados e de características 

organolépticas anormais e que se 

quebram com facilidade. Aparência 

massa torrada. 

 

17 Bom bom embalagem de 1 kg,  c/ data 

de fabricação não superior a 30 dias,  

de primeira qualidade constituído por 

massa de chocolate ou por um núcleo 

formado de recheios 

diversos. Acondicionado em 

embalagem plástica de 1 kg contendo 

48 unidades. 

PCT 67,5 Garoto         

17,98  

1.213,65 

18 Café torrado moido 250 gr embalagem 

a vácuo, de primeira qualidade, 

contendo identificação do produto, 

marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade, selo de 

pureza da associação brasileira da 

indústria do café - abci. O produto 

deverá ter registro no ministério da 

saúde e atender a portaria 451/97 do 

ministério da saúde e a resolução 

12/78 da comissão nacional de normas 

e padrões 

pra alimentos - cnnpa. Pacote de 

250gr. 

PCT 1.017 San 

Marcos 

          

6,50  

6.610,50 

19 Cereal de arroz 400gr  de qualidade  

similar, igual ou superior ao mucilo 

lácteo, de preparo instantâneo, 

preparado a partir de matérias primas 

sãs, limpas, enriquecido com 

vitaminas. Embalagem: em 

polietileno, bem vedada. 

UNID 26,5 Mucilon           

5,49  

145,49 

20 Cereal de milho 400gr,  de qualidade  

similar, igual ou superior ao mucilo 

lácteo, de preparo instantâneo, 

preparado a partir de matérias primas 

sãs, limpas, enriquecido com 

vitaminas. Embalagem: em 

polietileno, bem vedada 

UNID 51,5 Mucilon           

5,49  

282,74 

21 Chá de camomila,  em sachês, 

composto de capítulos florais de 

camomila (matricaria chamomilla), 

sem glúten. Em achês envelopados 

individualmente de aprox. 2g cada. 

Caixa com 10 sachês 30 gramas 

CX 221     -           

1,98  

437,58 

22 Cha de erva doce, em saquinhos,  

composto de   funcho   nacional   ( 

Foeniculum   vulgare), sem glúten. 

Em sachês envelopados 

individualmente de   aprox.   2g   cada.   

CX 221         -           

2,98  

658,58 
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Caixa com 10 sachês 30 gramas. 

23 Coco ralado sem açucar 100 gr 

elaborado com endosperma 

procedente de frutos sãos e maduros. 

Aspecto fragmentos soltos, cor – 

branca, cheiro e sabor próprios, 

umidade máxima 4%. Não poderá 

apresentar cheiro alterado ou rançoso. 

Embalagem integra de 100gr, na 

embalagem deverá constar data da 

fabricaçãode validade e número do 

lote do produto.  

UNID 55 Sococo           

2,69  

147,95 

24 Complemento alimentar de  igual, 

superior ou similar a sustagen 400 gr,  

para manutenção e/ou recuperação 

estado nutricional, faixa etária 

variadas. 

 

LATA 6,25 Farias 

Sabores 

        

41,00  

256,25 

25 Creme de leite origem animal, 

embalado em tetrapack, não amassada, 

não estufada, resistente. A embalagem 

deverá conter dados de identificação, 

procedência, informações nutricional, 

número do lote, quantidade do 

produto. Atender as exigências do 

ministério da agricultura e dipoa, 

conforme portaria 369 de 04/09/1997 

e do regulamento da inspeção 

industrial e sanitária de produtos de 

origem animal. Unidade de 

fornecimento: embalagem tetrapak de 

200g.  

UNID 75 Mococa 

Piracanj

uba 

          

1,58  

118,50 

26 Creme de milho 500gr, produto obtido 

pela moagem do grão de milho, 

desgerminado ou não, deverão ser 

fabricadas a partir de matérias primas 

sãs e limpas isentas de matérias 

terrosas e parasitas. Não poderão estar 

úmidos ou rançosos, com umidade 

máxima de 15%p/p, com acidez 

máxima de 5%p/p, com no mínimo de 

7%p/p de proteína.  

UNID 37,5 PPA           

1,48  

55,50 

27 Ervilha  em conserva 200 gr produto 

de primeira qualidade, e que não 

apresente acidez acentuada, resultante 

da concentração da polpa de tomate 

por processo tecnológico adequado; 

sem corantes artificiais; isento de 

sujidades, fermentação e de 

indicadores de processamento 

defeituoso; acondicionado em 

embalagem lata sem danificações, 

UNID 23,25 Quero           

1,48  

34,41 
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contendo informação nutricional ; com 

validade mínima de 14 meses a contar 

da data de entrega unidade embalagem 

200 gr. 

28 Extrato de tomate 840 gr embalagem 

integra de 850g, na embalagem deverá 

constar data da fabricação data de 

validade e número do lote do produto. 

É tolerada a adição de 1% de açúcar e 

de 5% de cloreto de sódio. O 

produto deve estar isento de 

fermentações e não indicar 

processamento defeituoso. 

UNID 919,75 Quero           

5,98  

5.500,10 

29 Farinha de rosca 500gr  produto 

obtido por ingredientes sadios, 

devidamente limpos, isento de insetos, 

materiais estranhos não podendo estar 

úmido. Embalagem atóxica, intacta, 

não violada, contendo informações 

sobre o produto, informação 

nutricional, prazo de validade.  

UNID 6 Kodilar           

3,29  

19,74 

30 Farinha de trigo tipo 1, enriquecida 

com ferro e ácido fólico, 100% pura 

de excelente qualidade, pó branco, 

fino e de fácil escoamento, não 

devendo estar empedrado e isento de 

sujidades. Embalagem intacta de 1kg, 

na embalagem deverá constar data da 

fabricação data de validade e número 

do lote do produto.  

KG 150 EME 

GE 

          

2,49  

373,50 

31 Fermento biologico 19 gr 3x1 

fermento biológico seco instantâneo 

para pão. O produto deverá ser 

fabricado com matérias-primas em 

perfeito estado sanitário, isentos de 

matérias terrosas e detritos vegetais e 

animais. O produto não deverá conter 

substâncias estranhas à sua 

composição. Características sensoriais 

(organolépticas): aspecto de cilindros 

de tamanhos variáveis; cor variando 

do branco ao castanho claro; cheiro 

próprio; sabor próprio. Não deverá 

possuir cheiro de mofo e sabor 

amargo. Embalagem contendo 125 g 

do produto. 

UND 51 Fleschm

an  

          

2,89  

147,39 

32 Fermento quimico em po 250 gr 

embalagem intacta de 250g, na 

embalagem deverá constar data da 

fabricação  de validade e número do 

lote do produto.  

UNID 75 Royal           

5,68  

426,00 
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33 Flocos de arroz - tipo farinha de arroz 

flocada, embalada em pacotes 

plásticos, transparentes, limpos, não 

violados, resistentes. A embalagem 

deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, 

informações nutricionais número de 

lote, data de validade. Unidade de 

compra: emb. 500g. 

 

UNID 27 Bono 

Arroz 

          

1,89  

51,03 

34 Farinha de milho flocada. Descrição: 

flocos de milho amarelo, pré- cozida, 

embalada em pacotes plásticos, 

transparentes, limpos, não violados, 

resistentes. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de 

identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do 

produto. Unidade de compra: 500 gr. 

 

UNID 2.250  

Bonomi

-lho 

          

1,09  

2.452,50 

35 Fubá de milho  acondicionado em 

embalagem plastica 100% puro de 

excelente qualidade, fino e de fácil 

escoamento, não devendo estar 

empedrado e isento de sujidades. 

Embalagem intacta de 1kg, na 

embalagem deverá constar data da 

fabricação data de validade e número 

do lote do produto.  

KG 50,75 Bonomi

-lho 

          

1,59  

80,70 

36 Leite condensado 395 gr obtido pela 

desidratação do leite, adicionado de 

sacarose ou glicose, embalado em lata 

limpas ou  tetrapack, isenta de 

ferrugem, não amassada, não estufada, 

resistente, que garanta a integridade do 

produto. A embalagem deverá conter 

os dados de identificação, 

procedência, informações utricionais, 

número de lote, quantidade do 

produto.  

UNID 46,5 Piracanj

uba 

          

3,28  

152,52 

37 Leite de coco 250 ml homogenizado 

padronizado de 9 a11% de gordura. 

UNID 12 Sococo           

2,69  

32,28 

38 Leite de soja em pó - embalagem 

400g, integral, instantâneo, 

acondicionados em embalagem, 

resistente, atóxica, isenta de ferrugem, 

não amassada, contendo 

aproximadamente 400g de peso 

líquido. Embalagem apresentando 

externamente dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, 

número de lote data de validade, 

quantidade do produto, e número do 

registro no ministério da agricultura.  

UNID 6,25 Ades         

32,90  

205,62 
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39 Macarrao cortado 500gr massa seca 

com sêmola, acondicionado em 

embalagem transparente intacta de 

500g, a embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 

lote, data de fabricação, validade e 

condições de armazenagem. 

UND 92,5 Emegê           

2,49  

230,32 

40 Macarrao espaguete c/ semola 500 gr 

massa seca , acondicionado em 

embalagem transparente intacta de 

500g, a embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 

lote, data de fabricação,de validade e 

condições de armazenagem 

UNID 2.264,

5 

Emegê           

2,59  

5.865,05 

41 Macarrao parafuso 500gr massa seca 

com sêmola, acondicionado em 

embalagem transparente intacta de 

500g, a embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 

lote, data de fabricação, de validade e 

condições de armazenagem.  

UNID 1.060 Liane           

2,49  

2.639,40 

42 Maionese 500gr produto que se 

apresenta em forma de emulsão 

cremosa homogênea, sem separação 

de líquidos. Com 60 a 80% de lipídeos 

em sua composição. Embalagem 

atóxica, intacta, não violada, contendo 

informação sobre o produto, 

informação nutricional, prazo de 

validade.  

UNID 25 Soya           

3,99  

99,75 

43 Margarina 1 kg mínimo de 65% de 

lipídios, lata intacta, na embalagem 

deverá constar data da fabricação data 

de validade e número do lote do 

produto.  

UNID 398,25 Delícia           

6,98  

2.779,79 

44 Massa pronta para bolo - sabor 

tradicional, pacote com 450g. 

PCT 100 Emegê           

3,78  

378,00 

45 Milho de pipoca 500gr, grãos ou 

pedaços de grãos de milho que 

apresentam ausência parcial ou total 

do gérmen, em função do processo de 

escarificação mecânica ou manual. 

Embalagem integra de 500g, na 

embalagem 

deverá constar data da fabricação data 

de validade e número do lote do 

produto. 

UNID 183 Bonomil

ho 

          

0,98  

179,34 
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46 Milho de canjica 500gr grãos ou 

pedaços de grãos de milho que 

apresentam ausência parcial ou total 

do gérmen, em função do processo de 

escarificação mecânica ou manual. 

Embalagem integra de 500g, na 

embalagem deverá constar data da 

fabricação data de validade e número 

do lote do produto.  

UNID 984,25 Bonomil

ho 

          

0,98  

964,57 

47 Milho verde em conserva  200 gr 

produto nacional de primeira 

qualidade. Preparado com frutos 

selecionados, sãos, sem corantes 

artificiais; isento de sujidades, 

fermentação e de indicadores de 

processamento defeituoso; 

acondicionado em lata íntegra e sem 

danificações, com envasamento a 

vácuo, contendo informação 

nutricional. Unidadede fornecimento: 

lata 200gr 

UNID 137,5 Bonomil

ho 

          

1,89  

259,88 

48 Milho verde em conserva 2 quilos 

produto nacional de primeira 

qualidade. Preparado com frutos 

selecionados, sãos, sem corantes 

artificiais; isento de sujidades, 

fermentação e de indicadores de 

processamento defeituoso; 

acondicionado em lata íntegra e sem 

danificações, com envasamento a 

vácuo, contendo informação 

nutricional. 

UNID 268,75 Quero         

11,50  

3.090,62 

49 Oleo de soja pet 900 mlobtido de 

matéria prima vegetal em bom estado 

sanitário, estar isento de substâncias 

estranhas a sua composição. Aspecto 

límpido e isento de impurezas à 25ºc, 

cor e odor característicos. 

UNID 750 Soya           

3,33  

2.497,50 

50 Pirulito 800 gr cada pacote, sabores 

diversos, com 50 unidades cada.  

PCT 50 Floresta           

5,36  

268,00 

51 Po p/ gelatina 500 gr, sabores 

diversos, produto constituído de 

gelatina comestível em pó, sal, açúcar, 

acidulante ácido cítrico, aromatizantes 

artificial e corantes artificiais. Com 

ausência de sujidades, parasitos e 

larvas. Composição nutricional na 

porção de 15,4g de gelatina preparada: 

13g de carboidrato, 1g de proteína, 0g 

de gorduras totais. 

UNID 111      -           

9,72  

1.078,92 

52 Po p/ preparo de leite sabor morango 

400 gr, bebida láctea – mistura para o 

preparo de bebida láctea, sabor 

iogurte/morango, em embalagem 

aluminizada, contendo procedência e 

UNID 90 Sustage

n  

          

6,40  

576,00 
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validade, pct com 01 kg 

58 Polvilho azedo livre de sujidades, 

solto e seco no pacote, apresentar cor 

uniforme, sem manchas de cor preta, 

azulada ou esverdeada. Embalagem: 

de 1kg; contendo o número de registro 

em órgão competente, ingredientes e 

informações nutricionais. Número de 

lote, data de fabricação e de 

vencimento. 

KG 286,5 Amafil           

5,49  

1.572,89 

59 Polvilho doce de mandioca doce. A 

embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto. Unidade 

de fornecimento: 1 kg. 

KG 732,5 Do Ze           

2,98  

2.182,85 

60 Proteina de soja 500 gramas UNID 50        -           

5,49  

274,50 

61 Refrigerante 2 lt sabor em cola 

comum 

UNID 280      Jaó           

2,78  

778,40 

62 Refrigerante 2 lt sabor guaraná UNID 280      Jaó  2,78  778,40 

63 Refrigerante 2 lt sabor laranja UNID 280     Jaó           

2,78  

778,40 

64 Refrigerante 2 lt sabor uva UNID 280     Jaó           

2,78  

778,40 

65 Sardinha conservada em oleo 

comestivel 125 gr. Ingredientes 

obrigatórios: sardinha temperada, 

descascada mecanicamente, livre de 

nadadeiras, cauda e 

cabeça, pré–cozida em óleo 

comestível. Embalagem primária: 

latas de 250g. Embalagem secundária: 

caixas de papelão. Registro 

obrigatório: ministério da agricultura. 

UNID 997,5       -           

3,09  

3.082,27 

66 Suco de acerola 500 ml, garrafa de 

vidro ou plástico. Na embalagem 

deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto e data de 

validade. 

GAR 500 Da Fruta           

2,98  

1.490,00 

67 Suco de caju 500 ml, garrafa de vidro 

ou plástico. Na embalagem deverá 

conter externamente os dados de 

identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto e data de 

validade. 

GAR 100 Da Fruta           

3,48  

348,00 
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68 Suco de goiaba 500 ml, garrafa de 

vidro ou plástico. Na embalagem 

deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto e data de 

validade. 

GAR 750 Da Fruta           

4,18  

3.135,00 

69 Suco de laranja 500ml, garrafa de 

vidro ou plástico. Na embalagem 

deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto e data de 

validade. 

UNID 100 Da Fruta           

2,98  

298,00 

70 Suco de maracuja 500 ml, garrafa de 

vidro ou plástico. Na embalagem 

deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto e data de 

validade. 

GAR 125 Da Fruta           

4,98  

622,50 

71 Suco em po (sabores diversos) 

acondicionado em embalagens de 240 

gramas, acondicionado em embalagem 

plástica. Na embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto e data de 

validade. 

UNID 627,5       _           

1,99  

1.248,72 

72 Suco pronto sabor laranja  embalagem 

tetrapak de1 litro 

UND 50       -           

3,29  

164,50 

73 Suco pronto sabor manga  embalagem 

tetrapak de1 litro 

UND 50       -           

3,29  

164,50 

74 Suco pronto sabor maracuja  

embalagem tetrapak de1 litro 

UND 37,5        -           

3,99  

149,62 

75 Suco pronto sabor uva  embalagem 

tetrapak de1 litro 

UND 37,5        -           

3,19  

119,62 

76 Uvas passas 200 gramas, em 

embalagem plástica e intacta. Na 

embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto e data de 

validade. 

UNID 3,75        -           

4,20  

15,75 

Generos alimenticios em geral - não 

estocaveis - pereciveis 

        

82 Iogurte 6x1 600 gramas BAND 2.300 Paulista           

3,59  

8.257,00 

83 Ovos de galinha 30x1 casca íntegra, 

sem rachaduras, sem sujividades.  

CART 139,5       -         

11,49  

1.602,85 
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94 Coxa de frango, refrigerada. 

Apresentar consistência firme não 

amolecida, odor e cor 

característicos, cor amarelo-rosado. 

Não deve apresentar formações de 

cristais de gelo, penas e penugens, 

perfurações, coágulos e 

queimaduras por congelamento. 

Acondicionada em embalagem de 

polietileno atóxico resistente, com 

rotulagem constando dados como 

identificação do produto, marca do 

fabricante, número do serviço de 

inspeção sanitária do 

estabelecimento produtor, lote, data 

de validade, peso líquido da 

embalagem e do produto. Peso 

líquido do produto em embalagem 

primária: 2kg aproximadamente. O 

produto deverá respeitar o limite de 

percentual de água estabelecido 

pelo ministério de agricultura.  

 

KG 275 Friato           

8,98  

2.469,50 

95 Coxinha da asa (de frango),  de 

primeira qualidade, abate recente, 

refrigerada, com características 

gerais do frango fresco, com cor e 

cheiro específico e livre de 

parasitas, bolores ou qualquer outro 

contaminante, com no máximo 3% 

de aponevroses, isentos de penas e 

penugens.  

 

KG 70 Friato         

11,79  

825,30 

101 Peito de frango inteiro resfriado. 

Embalagem intacta, na embalagem 

deverá constar data da fabricação 

data de validade e número do lote 

do produto. Não deverá apresentar 

superfície úmida, pegajosa, 

exsudado líquido, partes flácidas ou 

consistência anormal.  

KG 189 Friato           

9,40  

1.776,60 

102 Pernil suino em pele-embalagem de 

polietileno com até 5 kg, livres de 

sujidades e parasitas, larvas e 

detritos animais ou vegetais deve 

estar resfriado e transportado a 

temperatura de no máximo -12ºc.  

KG 12,5      -           

9,90  

123,75 

103 Presunto o produto deverá ser 

obtido a partir de pernil suíno, sal, 

açúcar, especiarias, conservantes e 

estabilizantes de acordo com a 

legislação vigente. Ser livre de 

ossos quebrados, cartilagem, 

queimadura por congelamento, 

bolores, limo na superfície, com 

KG 67,5 Dalia         

19,80  

1.336,50 
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coloração normal, livre de parasitas 

e de qualquer substância 

contaminante. Não serão permitidas 

embalagens danificadas.o produto 

deverá estar acondicionado a vácuo 

em embalagem plástica, flexível, 

atóxica, resistente, transparentes. 

105 Salsicha hot dog preparada com 

carnes de primeira qualidade em 

bom estado, estar isento de 

substâncias estranhas a sua 

composição. Embalagem intacta, na 

embalagem deverá constar data da 

fabricação data de validade e 

número do lote do produto. Não 

deverá apresentar superfície úmida, 

pegajosa, exsudado líquido, partes 

flácidas ou consistência anormal. 

Não será tolerada a presença de 

manchas esverdeadas, pardacentas 

ou coloração sem uniformidade.  

KG 500 Super 

Frango 

          

5,40  

2.700,00 

Generos alimenticios - não estocaveis - 

frutas e verduras - pereciveis 

       - 

107 Abacaxi tipo perola com 70% de 

maturação, sem danificações 

físicas, casca integra. Peso por 

unidade de aproximadamente 1,3kg. 

UNID 151        -           

4,20  

634,20 

108 Abóbora tipo cambotiá, sadias, 

frescas, sem danificações físicas, 

casca integra. Isenta de substâncias 

terrosas, sujidades, parasitas, larvas, 

folhas, resíduos de defensivos 

agrícolas, odor e sabor estranho. 

KG 500       -           

1,99  

995,00 

109 Abobrinha verde tipo verde 

“abobrinha”, sadias, frescas, sem 

danificações físicas, casca integra. 

Isenta de substâncias terrosas, 

sujidades, parasitas, larvas, folhas, 

resíduos de defensivos agrícolas, 

odor e sabor estranho. 

KG 86        -           

3,49  

300,14 

110 Alface aparência fresca e sã, 

colhidas ao atingir o grau de 

evolução completo e perfeito estado 

de desenvolvimento. Isento de 

danos e defeitos de natureza física 

ou mecânica, terra aderente, 

sujidades, parasitas e larvas e 

defensivos agrícolas 

MOLH

OS 

(PÉS) 

1695,7

5 

        -           

3,49  

5.918,17 

111 Banana prata com 70% de 

maturação, sem danificações 

físicas, casca integra. Isenta de 

substâncias terrosas, sujidades, 

parasitas, larvas, resíduos de 

defensivos agrícolas, odor e sabor 

KG 800         -           

3,89  

3.112,00 
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estranho.  

112 Batata doce caracteristicas gerais: 

serem suficientemente 

desenvolvidas, com o tamanho, 

aroma, sabor e cor próprios da 

espécie. Não estarem danificadas 

por quaisquer lesões de origem 

física ou mecânica que afetam a sua 

aparência. A polpa deverá estar 

intacta e limpa. Estarem livres da 

maior parte possível de terra 

aderente à casca e livres de resíduos 

de fertilizantes, anormalidade, 

rachaduras ou cortes. 

KG 50          -           

3,60  

180,00 

113 Batata ingleza tipo inglesa 

“batatinha”, frescas de ótima 

qualidade, compacta, firme de 

coloração 

uniforme, aroma, cor e sabor típico 

da espécie, em perfeito estado de 

desenvolvimento. Não serão 

permitidos 

danos que lhe alterem a 

conformação e aparência. Isento de: 

sujidade, insetos, parasitas, larvas, 

rachaduras, cortes e perfurações. 

Peso e tamanho padrão. 

KG 831        -           

3,49  

2.900,19 

114 Beterraba frescas de ótima 

qualidade, compacta, firme de 

coloração uniforme, aroma, cor e 

sabor típico da espécie, em perfeito 

estado de desenvolvimento. Não 

serão permitidos danos que lhe 

alterem a conformação e 

aparência. Isento de: sujidade, 

insetos parasitas, larvas, rachaduras, 

cortes e perfurações. Peso e 

tamanho padrão 

KG 205         -           

4,49  

920,45 

115 Cheiro verde, aparência fresca e sã, 

colhidas ao atingir o grau de 

evolução completo e perfeito estado 

de desenvolvimento. Isento de 

danos e defeitos de natureza física 

ou mecânica, terra aderente, 

sujidades, parasitas e larvas e 

defensivos agrícolas. 

UNID 1.900 -           

2,49  

4.731,00 

116 Cebola aparência fresca e sã, 

colhidas ao atingir o grau de 

evolução completo e perfeito estado 

de desenvolvimento. Isento de 

danos e defeitos de natureza física 

ou mecânica, terra aderente, 

sujidades, parasitas e larvas e 

KG 625 -           

4,49  

2.806,25 
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defensivos agrícolas. Peso e 

tamanho padrão. 

117 Cenoura frescas de ótima qualidade, 

compacta, firme de coloração 

uniforme, aroma, cor e sabor típico 

da espécie, em perfeito estado de 

desenvolvimento. Não serão 

permitidos danos que lhe alterem a 

conformação e aparência. Isento de: 

sujidade, insetos parasitas, larvas, 

rachaduras, cortes e perfurações. 

Peso e tamanho padrão 

KG 899 -           

3,60  

3.236,40 

118 Chuchu aparência fresca e sã, ótima 

qualidade, compacto, firme de 

coloração uniforme, aroma, cor e 

sabor típico da espécie, em perfeito 

estado de desenvolvimento. Não 

serão permitidos danos que lhe 

alterem a conformação e aparência. 

Isento de: sujidade, insetos 

parasitas, larvas,rachaduras, cortes e 

perfurações. Peso e tamanho padrão 

KG 235 -           

2,49  

585,15 

119 Couve flor, sem falhas, sem folhas, 

nova, sem manchas pretas, cor 

verde 

esbranquiçado. Características 

gerais: serem frescas. Apresentarem 

grau de evolução completo do 

tamanho, aroma e cor próprias da 

espécie e variedade. Estarem livres 

de enfermidades e insetos. Não 

estarem danificadas por qualquer 

lesão de origem física ou mecânica 

que afeta a sua aparência. Estarem 

livres das folhas externas sujas de 

terra e da maior parte possível da 

terra aderente. Estarem isentas de 

umidade externa anormal, odor e 

sabor estranhos. 

KG 1.500 -           

6,98  

10.470,00 

120 Acelga de primeira qualidade, 

frescas e sãs. No ponto de 

maturação adequado para o 

consumo e produzido sem 

uso de agrotóxicos. Intactos, com 

todas as partes comestíveis 

aproveitáveis, cor e sabor 

característicos. Não 

deverão estar danificados por lesões 

que afetem sua aparência e 

utilização. Isento de pontos 

amarelados ou 

apodrecidos, livre de sujidades, 

parasitas e larvas. Acondicionadas 

  60 -           

5,49  

329,40 
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em quantidade conforme solicitação 

em 

embalagem de polietileno atóxico. 

121 Inhame, características gerais: 

serem suficientemente 

desenvolvidas, com o tamanho, 

aroma, sabor e cor próprios da 

espécie. Não estarem danificadas 

por quaisquer lesões de origem 

física ou mecânica que afetam a sua 

aparência. A polpa deve estar 

intacta e limpa. Estarem livres da 

maior parte possível de terra 

aparente à casca e livres de resíduos 

de fertilizantes, anormalidade, 

rachaduras e cortes. 

KG 125 -           

3,99  

498,75 

122 Jilo, aparência fresca e sã, ótima 

qualidade, compacto, firme de 

coloração uniforme, aroma, cor e 

sabor típico da espécie, em perfeito 

estado de desenvolvimento. Não 

serão permitidos danos que lhe 

alterem a conformação e aparência. 

Isento de: sujidade, insetos 

parasitas, larvas, rachaduras, cortes 

e perfurações. 

KG 96 -           

3,98  

382,08 

123 Laranja  com 70% de maturação. 

Sem danificações físicas, casca 

integra. Isenta de substâncias 

terrosas, sujidades, parasitas, larvas, 

resíduos de defensivos agrícolas, 

odor e sabor estranho 

KG 1.277,

5 

-           

1,79  

2.286,72 

124 Laranja 25x1  com 70% de 

maturação. Sem danificações 

físicas, casca integra. Isenta de 

substâncias terrosas, sujidades, 

parasitas, larvas, resíduos de 

defensivos agrícolas, odor e sabor 

estranho.  

PCT 67,5 -           

4,49  

303,07 

125 Limão, características gerais: 

fresco, de boa qualidade, 

apresentando tamanho, cor, aroma e 

sabor próprios da espécie e 

variedade. Apresentar grau de 

maturação tal que lhes permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

KG 37,5 -           

3,40  

127,50 
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consumo imediato. Não conterem 

substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderentes à 

superfície da casca. Estarem livres 

de resíduos e fertilizantes. 

126 Maçã tipo comum com 70% de 

maturação sem danificações físicas, 

casca integra. Com cor, sabor e 

aroma característicos da espécie. 

KG 763 -           

6,99  

5.333,37 

127 Mamão tipo formosa com 70% de 

maturação. Sem danificações 

físicas, casca integra. Com cor, 

sabor e aroma característicos da 

espécie. Isenta de substâncias 

terrosas, sujidades, parasitas, larvas, 

resíduos de defensivos agrícolas, 

odor e sabor estranho.  

KG 923 -           

3,99  

3.682,77 

128 Mandioca c/ cascafrescas de ótima 

qualidade, compacta, firme de 

coloração uniforme, aroma, cor e 

sabor típico da espécie, em perfeito 

estado de desenvolvimento. Não 

serão permitidos danos que lhe 

alterem a conformação e aparência. 

Isento de: sujidade, insetos, 

parasitas, larvas, rachaduras, cortes 

e perfurações.  

KG 295 -           

2,48  

    731,60 

129 Maracujá, características gerais: 

fresco, de boa qualidade, 

apresentando tamanho, cor, aroma e 

sabor próprio da espécie e 

variedade. Apresentar grau de 

maturação tal que lhes permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo imediato. Não conterem 

substância terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderentes à 

superfície da casca. Estarem livres 

de resíduos e fertilizantes 

KG 89 -           

4,99  

444,11 

130 Melancia frescas de ótima 

qualidade, compacta, firme de 

coloração uniforme, aroma, cor e 

sabor típico da espécie, em perfeito 

estado de desenvolvimento. Com 

70% de maturação.  

KG 1.032,

75 

-           

0,99  

1.022,42 
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131 Melão, características gerais: fresco 

de boa qualidade, sem defeitos 

sérios, apresentando tamanho, 

aroma, sabor, cor e conformação 

uniforme, não estarem danificadas 

por qualquer lesão de origem física 

ou mecânica que afeta a sua 

aparência. A polpa deve estar 

intacta e firme. Não conterem 

substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderentes à 

superfície da casca. Estarem livres 

de resíduos e fertilizantes. 

KG 125 -           

2,98  

372,50 

132 Mexerica, características gerais: 

lisa, sem falhas e cor e conformação 

uniforme. Serem frescas, 

apresentando tamanho, aroma, 

sabor e cor próprias da espécie e 

variedade. Nãoestarem danificadas 

por qualquer lesão de origem física 

ou mecânica que afeta a sua 

aparência. Estarem livres de 

enfermidades e insetos. Não 

conterem substâncias terrosas, 

sujidades, folhas ou corpos 

estranhos aderentes à superfície da 

casca. Estarem livres de resíduos e 

fertilizantes. 

KG 

 

202 -           

4,49  

906,98 

133 Pepino, características gerais: serem 

suficientemente desenvolvidas, com 

o tamanho, aroma, sabor e cor 

próprios da espécie. Não estarem 

danificados por quaisquer lesões de 

origem física ou mecânica que 

afetam a sua aparência. A polpa 

deverá estar intacta e limpa. 

Estarem livres da maior parte 

possível de terra aderente à casca, 

livres de resíduos, de fertilizantes e 

de enfermidades. Não apresentarem 

rachaduras ou cortes na casca. 

KG 252,5 -           

3,28  

828,20 

134 Pimentao vermelho KG 15 -         

14,99  

224,85 

135 Pimentão verde, aparência 

fresca e sã, ótima qualidade, 

compacto, firme de coloração 

uniforme, aroma, cor e sabor 

típico da espécie, em perfeito 

estado de desenvolvimento. 

Não serão permitidos danos 

que lhe alterem a 

conformação e aparência. 

Isento de: sujidade, insetos 

KG 57,5 -         

11,99  

689,42 
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parasitas, larvas, rachaduras, 

cortes e perfurações. 

136 Quiabo- produto de boa 

qualidade e sem defeitos 

grosseiros, verde escuro a 

médio, de colheita recente, 

embalado em sacos plásticos 

limpos e transparentes. 

KG 106 -           

4,49  

475,94 

137 Repolho branco aparência 

frescas e sã, ótima qualidade, 

compacto, firme de coloração 

uniforme, aroma, cor e sabor 

típico da espécie, em perfeito 

estado de desenvolvimento. 

Não serão permitidos danos 

que lhe alterem a 

conformação e aparência. 

Isento de: sujidade, insetos 

parasitas, larvas, rachaduras, 

cortes e perfurações 

KG 495,5 -           

5,48  

2.715,34 

138 Tomate sem danificações 

físicas, casca integra. Com 

cor, sabor e aroma 

característicos da espécie. 

KG 500 -           

4,99  

2.495,00 

139 Uva KG 25 -         

12,99  

324,75 

140 Gengibre KG 12,5 -           

9,80  

122,50 

141 Vagem sem danificações físicas, 

casca integra. Com cor, sabor e 

aroma característicos da espécie. 

KG 55 -           

9,98  

548,90 

Generos alimenticios  não estocaveis – 

panificaçao e afins -  pereciveis 

        

143 Pao bisnaga, tipo cachorro quente,  

50g, acondicionado embalagem 

propria 

UNID 2.000     -           

0,49  

980,00 

Generos alimenticios  não estocaveis 

pereciveis 

– leite - 

       - 

152 Leite em po integral instantaneo 

400 gramas,  caracteristicas 

técnicas: deve desmanchar 

facilmente na 

água, estar solto e seco, não 

apresentar cor alaranjada ou 

amarelo forte, cheiro azedo 

ourançoso, manchas escuras ou 

LATA 87,5 Itambé           

9,49  

830,37 
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esverdeadas. 

 

153 Leite liquido em caixa  LITRO 750 Piracanj

uba 

          

2,98  

2.235,00 

155 Açafrão 90 gr UNID 100 -           

2,99  

299,00 

156 Alho aparência fresca e sã, colhidos 

ao atingir o grau de evolução 

completo e perfeito estado de 

desenvolvimento. Isento de danos e 

defeitos de natureza física ou 

mecânica, terra aderente, sujidades, 

parasitas e larvas e defensivos 

agrícolas. 

KG 150 -         

24,90  

3.735,00 

157 Azeite de oliva 500 ml azeite de 

oliva extra virgem com acidez 

máxima de 0,8% (em ácido oleíco). 

UNID 75 Galo         

21,80  

1.635,00 

158 Caldo de carne 19 gr UNID 25 -           

0,49  

12,25 

159 Caldo de galinha 19 gr, produto em 

pó, composto de sal, amido, 

glutamato monossódico, açúcar, 

alho e cebola desidratados, gordura 

vegetal, extrato de carne de galinha; 

acondicionado em saco plástico, 

atóxico, não violado, contendo 

informação nutricional. 

UND 27,5 -           

0,60  

16,50 

160 Canela em casca 100 gr produto de 

primeira qualidade. Acondicionado 

em saco de polietileno, íntegro, 

atóxico, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo. A 

embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação e procedência, número 

do lote data de fabricação, data de 

validade, quantidade do produto.  

UNID 54,5 -           

3,99  

217,45 

161 Canela em po 90 gro colorífico 

deve ser constituído de matéria 

prima de boa qualidade e apresentar 

aspecto, cor, cheiro e sabor 

característico do produto; contendo 

no maximo 10% de sal, de acordo 

com as normas vigentes. 

Acondicionado em saco de 

polietileno, íntegro, atóxico, 

resistente, vedado hermeticamente e 

limpo.  

UNID 36 Esse é 

Bom 

          

1,99  

71,64 
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162 Catchup 400gr com consistência 

cremosa, cor, cheiro e sabor 

próprios, isento de sujidades e seus 

ingredientes de preparo em perfeito 

estado de conservação, 

acondicionado 

em embalagem tetrapak com 200g. 

A embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, 

procedência,informações 

nutricionais,número do lote, data de 

validade, quantidade de produto. 

UNID 6 Ale           

3,89  

23,34 

163 Coentro em pó 100 gr.  UNID 90 -           

3,50  

315,00 

164 Colorífico 100 gr – (colorau) – em 

pó fino, homogêneo, de coloração 

vermelha intenso, com aspecto, cor, 

cheiros e sabor próprios. Isento de 

matérias estranho a sua espécie, 

acondicionado em saco plástico 

transparente, atóxico, resistente e 

hermeticamente fechado. 

UNID 114 -           

2,39  

272,46 

165 Cominho moido 100 gr. Contendo 

data de fabricação e data de 

validade. 

UNID 88 -           

3,49  

307,12 

166 Cravo em graos 100 embalagem de 

polietileno transparente; deve 

constar data de fabricação e 

validade; não deverá conter 

umidade, odor desagradável, bolor e 

sujidades. 

PCT 6 -           

8,50  

51,00 

167 Folha de louro 5 gr, contendo dados 

de identificação do produto, marca 

do fabricante e prazo de validade. 

PCT 60 -           

1,39  

83,40 

168 Oregano 100 gr de 1ª qualidade  UNID 12 -           

5,90  

70,80 

169 Pimenta de cheiro em bandeja de 

isopor recoberta c/ filme de pvc 

com 50g 

UNID 12,5 -         

14,99  

187,37 

170 Sal refinado pacotes de 1kg, iodado, 

na embalagem deverá constar data 

da fabricação data de validade e 

número do lote do produto.  

 

KG 103 Dunas           

0,99  

101,97 

171 Tempero alho e sal- com no 

máximo 62% de sódio, sem pimenta 

ou condimentos, pote com 01 kg. 

KG 52,5 Arisco           

3,49  

183,22 

172 Tempero completo sem pimenta 

500gr em pote plástico ou saco de 

polietileno. 

UNID 175 Arisco           

3,49  

610,75 

173 Tempero po 60 gr,em sachê  

similar, igual, ou superior a sazon 

(sabores variados) 

UNID 30 -           

2,99  

89,70 
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174 Vinagre - branco, isento de corantes 

artificiais, ácidos orgânicos e 

minerais estranhos, livre de 

sujidades,material terroso, e detritos 

de animais e 

vegetais,acondicionado em frasco 

plástico com tampa 

inviolável,hermeticamente fechado 

de 750ml. 

UNID 58 Castelo           

2,49  

144,42 

Material de expediente e consumo        - 

175 Algodão hidrófilo, rolo, 250 g.  CX 17,5 Topz           

8,09  

141,57 

176 Saquinhos para cachorro quente 

.embalagem com 500 unidades. 

Matéria-prima atóxica e virgem 

(não reciclada). Dimensões 

aproximadas 12 cm x 20 cm. 

UNID 17,5 -         

18,49  

323,57 

178 Embalagem para hamburguer de 

plático, cor branca, pacotes com 

1000 unidades. 

PACT 6 -         

10,90  

65,40 

179 Embalagem plástica (saco): 

tamanho:30cmx40cm. Rolo com 

820und. 

PACT 6 -         

29,90  

179,40 

185 Fósforo pacote único caixa em 

madeira com lixa tradicional,  

palitos longo, contendo 

240unidades. 

BOTE 44            

2,50  

110,00 

187 Guardanapo - confeccionado em 

papel absorvente; em folha simples, 

100% de fibras celulósicas, 

medindo 32 cm x 33 cm, na cor 

branca. Na embalagem deverá 

constar data de fabricação e 

número de lote.  

PCT 48 -           

2,38  

114,24 

189  Luva multiuso, tamanho: pequeno, 

material: látex de borracha natural 

com revestimento interno em flocos 

de algodão, cor: amarela, verde e/ou 

laranja, características adicionais: 

com acabamento antiderrapante, 

embalagem: pacote plástico 

contendo um par, 

unid. De medida: unitário 

PAR 205 -           

5,46  

1.119,30 

190 Luva multiuso, tamanho: grande, 

material: látex de borracha natural 

com revestimento interno em flocos 

de algodão, cor: amarela, verde e/ou 

laranja, características adicionais: 

com acabamento antiderrapante, 

embalagem: pacote plástico 

contendo um par, 

unid. De medida: unitário 

PAR 205 -           

7,41  

1.519,05 
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191  Luva multiuso, tamanho: média, 

material: látex de borracha natural 

com revestimento interno em flocos 

de algodão, cor: amarela, verde e/ou 

laranja, características aicionais: 

com acabamento antiderrapante, 

embalagem: pacote plástico 

contendo um par, 

unid. De medida: unitário 

PAR 217,5 -           

7,41  

1.611,67 

192 Marmitex de aluminio redonda nº 8 

embalagem 100x1 

CX 125 -         

29,80  

3.725,00 

193 Mascara descartavel tam único, 

branca com elástico. Caixa com 50 

unidades. 

UNID 167,5 -         

14,99  

2.510,82 

194 Papel alumínio, 45 cm de largura, 

rolo com 7,5m. 

ROLO 30,5 -           

2,68  

81,74 

195 Papel filme- filme pvc. Rolo com 

30mx28cm.  

ROLO 200 -           

3,78  

756,00 

196 Papel filme, filme pvc, rolo grande 

de 380mm.  

  6 -         

42,02  

252,12 

197 Pilha tipo aa 2x1, validade mínima 

de 24 meses,  acondicionadas em 

cartelas de 2 unidades. Cotar 

embalagem com 2. 

UNID 28,5 Ray o 

Vac 

          

4,18  

119,13 

198 Pilha alcalina média c 2x1, validade 

mínima de 24 meses, 

acondicionadas em cartelas de 2 

unidades. Cotar embalagem com 2. 

  15 -           

3,60  

54,00 

200 Bobina para calculadora off-set - 

1,57mmx30m 

UNID 21 -           

2,60  

54,60 

201 Pilha palito tipo aaa  2x1 , validade 

mínima de 24 meses, 

acondicionadas em cartelas de 2 

unidades.  

UNID 21 -           

4,63  

97,23 

202 Prato descartavel fundo (cumbuca) 

18cm de diametro a embalagem 

deve conter 10 

unidades em cada pacote 

PCT 250 Copobra

z 

          

1,48  

370,00 

204 Prendedor de roupa de plástico, 

pacote com 12 unidades. 

UNID 55 -           

1,49  

81,95 

205 Saquinho de papel, cor branca, 08 

cm largura x 14cm comprimento, 

pacotes com 1000 unidades 

(saquinho p/pipoca).  

PCT 6 -           

9,99  

59,94 
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206 Suporte plástico para galão de 20 

litros de água mineral. Com 

perfurador de galão interno com 

barro e torneira. Confeccionado em 

plástico resistente. 

UNID 3,75 -         

22,83  

85,61 

208 Touca descartável, com elástico, 

hipoalergência, pacote com 100 

unidades  

UNID 125 -         

10,90  

1.362,50 

209 Vela branca nº5 composta de 

parafina e fio de algodão, de 

aproximadamente 21 gramas cada 

vela, maço com 8 velas 

CX 25 -           

1,99  

49,75 

223 Caderno protocolo de 

correspondência 154mmx216mmm, 

com 104 folhas 

  3,75 -           

9,90  

37,12 

238 Cola colorida escolar 55grr 6x1  

com  bico econômico; atóxica; 

lavável, embalagem plástica,                                                                                                                                                                                                                                                        

composiçaõ básica: acetato de 

polivinila,frasco com 40 (quarenta) 

gramas. 

UNID 10 -           

5,90  

59,00 

267 Fita para maquina de escrever e 

calcular, olivetti pvf-01 carretel 

UNID 3 -           

1,89  

5.67 

272 Fita decorativa 16mm MTS 12,5 -           

3,25  

40,62 

273 Fita decorativa 30 mm MTS 12,5 -         

14,16  

177,00 

306 Papel pardo 66x96cm FL 62,5 -           

0,99  

61,87 

309 Papel sulfite a3 297x420 mm, 

pacote c/ 500 fls. 

RESMA 3 -         

36,50  

109,5 

 

319 Pasta sanfonada com 36 divisórias 

grande 

UNID 7,5 -         

29,90  

224,25 

342 Papel diplomata PCT 6,25 -         

18,99  

118,68 

349 Ácido muriático - limpador base 

ácida; composição básica: ácido 

sulfônico, fluorídrico e muriático; 

aspecto físico: límpido; cor: incolor; 

aplicação: limpeza de pisos; 

característica adicional: 

biodegradável. Frasco de 1 litro. 

UNID 31,5 -           

5,80  

182,70 

350 Água sanitária, aspecto: líquido, 

composição : a base de hipoclorito 

de sódio ou cálcio, teor cloro ativo: 

entre 2,0 a 2,5% p/p, cor: amarela 

esverdeada bastante fraca, isenta de 

corantes, detergentes e 

aromatizantes , embalagem: frasco 

plástico com tampa e lacre de 

segurança, peso líquido: 1 litro. 

L 750 Tuff           

2,69  

2.017,50 
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351 Água sanitária, aspecto: líquido, 

composição : a base de hipoclorito 

de sódio ou cálcio, teor cloro ativo: 

entre 2,0 a 2,5% p/p, cor: amarela 

esverdeada bastante fraca, isenta de 

corantes, detergentes e 

aromatizantes , embalagem: frasco 

plástico com tampa e lacre de 

segurança, peso líquido: 5 litros. 

UNID 125 Tuff         

11,98  

1.497,50 

352  Álcool gel, material: álcool etílico 

hidratado, tipo: gel sanitizante. 

Características adicionais: 

neutralizante, espessante e grau 

cosmético, normas técnicas: registro 

no ministério da saúde,unidade de 

fornecimento: frasco de 500 ml. 

UNID 183 Zupp           

5,69  

1.041,27 

353 Álcool, líquido, tipo: etílico, 92,8º 

inpm, composição : álcool etílico, 

benzoato de denatônio e água, 

solubilidade: em água, cor: incolor, 

aroma: característico, peso líquido: 

1lt 

UNID 75 Start           

5,98  

448,50 

354 Amaciante para roupas com aroma 

suave, embalagem: frasco com 2 

litros. 

UNID 37,5 -           

5,28  

198,00 

355 Cera liquida incolor 750 ml- de 

consistência líquida com auto-

brilho, incolor - para piso em 

paviflex. Na embalagem deverá 

constar a data de fabricação, de 

validade do produto e número do 

lote, bem como informações sobre 

uso e advertências.  

UNID 125 Politriz           

2,99  

373,75 

359 Desinfetante líquido 2 lts, 

transparente tipo de uso geral,ação 

germicida bactericida  

UNID 875 Zupp           

4,98  

4.357,50 

360 Desodorizador, ambiente, aerosol, 

líquido. Aplicação: eliminação de 

odores, frasco 400ml. 

UNID 75 Bom Ar           

7,49  

561,75 

361 Detergente liquido 500ml. 

Aplicação remoção de gordura de 

louças,talheres,panelas e outros 

utensílios domésticos frasco com 

500ml  

UNID 1.892 Limpol           

1,79  

3.386,68 

364  Esponja , tipo: dupla face, 

multiuso. Aplicação: lavagem de 

louças e limpeza em geral, pacote 

plástico , 01 unidade, unid. De 

medida: unitário 

UNID 375 Esfrebo

m 

          

0,94  

352,50 

365 Essencia aromatizante 140 ml 

(forma liquida) embalagem original 

do fabricante 

contendo externamente os dados de 

identificação ,marca e procedencia. 

UNID 25 Politriz           

7,59  

189,75 
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367 Inseticida aerosol 300ml, inodoro, a 

base de água, para moscas, 

mosquitos e baratas. 

FRASC

O 

10,5 Baygon           

8,89  

93,34 

368 Limpa ceramica e azulejos produto 

de qualidade igual, similar ou 

superior ao azulim 

UNID 50 Start           

4,89  

244,50 

369 Limpa vidros líquido 500 ml, 

aplicação: limpeza de vidros em 

geral, tampa: pulverizador. 

UNID 12,5 Vidrex           

7,89  

98,62 

370 Limpador instantâneo multiuso 

500ml, uso: geral, aspecto: líquido 

incolor, aroma: tradicional;  frasco 

plástico com tampa dosadora tipo 

flip top , 500ml, unid. De medida: 

unitário 

UNID 125 Veja           

3,99  

498,75 

371 Lustra móveis. Frasco plástico com 

tampa abre e fecha, 200ml. 

UNID 12,5 Peroba           

5,49  

68,62 

374 Palha de aço, média, de uso 

doméstico e profissional, para 

limpeza pesada. Contendo na 

embalagem 01 unidade de 22g.  

UNID 6 Assolan           

1,19  

7,14 

376 Papel toalha em rolo, branco, 100% 

fibras celulósicas, gofrado, 

picotado, 

embalagem contendo 2 rolos, 

medindo 21,5 x 20,0cm, com 60 

folhas cada rolo, 

identificação do produto – pacote 

UNID 125 -           

3,39  

423,75 

377 Toalha de papel, tipo interforlhado 

03 dobras padrão luxo não 

recicladas dimensão 23x27cm 

gramatura 27a29g, de primeira 

qualidade, alta absorção, sem odor 

fardo com 1250 folhas embaladas 

em 5 maços de 250 folha cada. 

UND 375 -         

24,99  

9.371,25 

378 Pedra sanitária c/ haste. Aroma: 

floral; peso: 35g. 

UNID 62,5 Politriz           

1,49  

93,12 

379 Pasta brilho limpa aluminio 500g   15 Camelia           

4,39  

65,85 

380 Limpa aluminio 500ml produto 

líquido para limpeza de alumínio, 

embalagem plástico de 500 ml, com 

tampa dosadora. Composição: 

tensoativa não tóxico, 

biodegradável, sabão coadjuvante, 

corante, água, glicerina e ácido 

sulfônico 

UNID 225 Candeia           

1,89  

425,25 

384 Sabão, barra, tipo: glicerinado. 

Aroma: neutro, peso líquido: 200g, 

unid. De medida: unitário pacote 

com 5 unidades. 

PCT 82,5 Candeia

s 

          

4,75  

391,87 

385 Sabão em pó 1kg,  caixa de papelão 

ou pacote plástico original do 

fabricante, peso líquido: 1kg. 

UNID 849,5 Assim           

6,58  

5.589,71 
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386 Saco plástico para lixo, capacidade 

15l, apresentação peça única, 

largura 59 cm, altura 62 cm. Fardo 

contendo 25x1x11 

FD 5 Levefort           

3,49  

17,45 

387 Saco plástico para lixo, capacidade 

30 l, apresentação peça única, 

largura 63 cm, altura 80 cm. Fardo 

contendo 25x1x11 

FD 50 Lixoplas           

1,99  

99,50 

388 Saco plástico para lixo, capacidade 

50 l, apresentação peça única, 

largura 63 cm, altura 80 cm. Fardo 

contendo 25x1x12 

FD 50 Lixoplas           

3,49  

174,50 

389 Saco p/ lixo reforçado 100 litros 

25x1x10 unidades, de saco de 

plástico preto, reforçado, para o 

acondicionamento de lixo. 

FD 375 Hiper           

3,99  

1.496,25 

390 Soda caustica em escamas, 99%, 

pacote 1kg. 

UND 10,5 Sol         

11,49  

120,64 

391 Vassoura de nylon 30 cm c/ cabo 

com cerdas macias, cepo plástico de 

22 cm, cerdas de 11,5 cm com 

plumagem 

nas pontas, com cabo rosqueado de 

madeira plastificada, para limpeza 

em geral, tipo doméstica. 

UNID 15,5 _           

5,99  

92,84 

392 Vassoura de palha c/ cabo material 

das cerdas palha, material do cabo 

madeira, comprimento das cerdas 

60 

cm, com cabo comprido para 

limpeza em geral. 

UNID 30 -           

6,99  

209,70 

395 Vassoura, material cerdas piaçava, 

material cabo madeira, cepa 

madeira, comprimento cepa 40 cm, 

tipo cabo comprido, largura cepa 

7,5 cm, altura cepa 05 cm, 

aplicação limpeza em geral. 

UNID 9,5 -           

5,99  

56,90 

Produtos de copa e cozinha        - 

404 Borracha p/ panela de pressao 

industrial 20 lts 

UNID 6,5 -           

3,99  

25,93 

405 Borracha p/ panela de pressao 4,5 

lts 

UND 10,25 -           

1,19  

12,19 

406 Borracha p/ panela de pressao 7,0 

lts 

UNID 5 -           

1,19  

5,95 

423 Copo descartável 100x1 - em 

poliestireno atóxico; com 

capacidade de 300ml; sem tampa. 

Os copos devem estar embalados 

em mangas invioláveis. Na 

embalagem devem estar 

identificados a capacidade total, a 

quantidade e o peso mínimo de cada 

copo. Quanto ao aspecto visual e de 

segurança, devem ser observadas as 

PCT 250 copobra

z 

          

7,00  

1750,00 
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determinações da nbr 14865/2002.  

426 Faca de mesa lamina e cabo em aco 

inox 4" - com fio serrilhado, 

dimensões: 205 x 19x x 2mm, 

aproximadamente. Sem soldas. Boa 

qualidade.  

UNID 55 -           

4,29  

235,95 

Produtos de higiene pessoal         - 

451 Condicionador p/ cabelos: tipo uso 

diário, aplicação todo tipo de cabelos, 

pote com 300 ml. 

UNID 37,5 Seda           

8,10  

303,75 

453 Creme para pele - frasco plástico de 

200ml, para todos os tipos de pele. 

UNID 10 Nivea           

4,49  

44,90 

454 Creme dental - embalagem contendo 

1 creme dental de 90 gramas, com 

fluor e cálcio aprovado pelo abo - 

sorriso, colgate ou produto similar.  

UNID 12,5 colgate           

2,70  

 

33,75 

455 Creme dental infantil - embalagem 

contendo 1 creme dental de 90 

gramas, com fluor e cálcio aprovado 

pelo abo .  

UNID 22,5 -           

6,99  

157,27 

456 Desodorante em creme anti-

transpirante, pote com 55 g.  

UNID 7,5 -           

3,49  

26,17 

457 Esponja para banho de espuma de 

poliuretano, fibra sintética resina 

sintética e mineral. Pacote c/ uma 

unidade. 

PCT 21,25 -           

3,30  

70,12 

458 Fralda descartável infantil, tamanho 

xg, para 14 kg ou mais, com barreiras 

antivazamento, camada anti-retorno, 

fitas adesivas com adesivos 

termoplásticos, elásticos nas laterais. 

Composição: polpa de celulose, 

polímero superabsorvente, filme de 

polietileno, filme de polipropileno, 

não tecido de fibras de polipropileno, 

não tecido de fibras de poliéster, 

adesivo termoplástico, elásticos, 

perfume, extrato de aloe vera, álcool 

estearílico, petrolato. 

UNID 57,50 -         

22,90  

1.316,75 

459 Fralda descartável infantil, tamanho g 

para 10 a 13kg, com barreiras 

antivazamento, camada anti-retorno, 

fitas adesivas com adesivos 

termoplásticos, elásticos nas laterais. 

Composição: polpa de celulose, 

polímerosuperabsorvente, filme de 

polietileno, filme de polipropileno, 

não tecido de fibras de polipropileno, 

não tecido de fibras de poliéster, 

adesivo termoplástico, elásticos, 

UNID 112,5 -         

22,90  

2.576,25 
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perfume, extrato de aloe vera, álcool, 

estearílico, petrolato 

460 Fralda descartável infantil, tamanho 

m, para 5 a 9 kg, com barreiras 

antivazamento, camada anti-retorno, 

fitas adesivas com adesivos 

termoplásticos, elásticos nas laterais. 

Composição: polpa de celulose, 

polímero superabsorvente, filme de 

polietileno, filme de polipropileno, 

não tecido de fibras de polipropileno, 

não tecido de fibras de poliéster, 

adesivo termoplástico, elásticos, 

perfume, extrato de aloe vera, álcool 

estearílico, petrolato. 

UND 15 -         

22,90  

343,50 

461 Haste flexível com ponta de algodão, 

caixa com 75 unidades. 

UNID 10 Topzz           

1,00  

10,00 

462 Lenço umedecido para bebê 

,embalagem com 75 unidades de 

19,5cm x 11,5cm. Composição: não 

tecido, água, lanolina etoxilada, óleo 

de amêndoas etoxilado, sódio 

cocoanfoacetato, propilenoglicol, 

metilparabeno, 2-bromo-2-

nitropropano-1-3-diol, edta dissódico, 

ácido cítrico e fragrância de lavanda. 

PCT 7,5 -           

5,50  

41,25 

463 Papel higiênico 4x1, folha dupla de 

alta qualidade, medida: 10cmx30m 

(tolerância 2%), fragrância: neutra, 

cor: branca, composição : 100% fibras 

de celulose virgem - não reciclado, 

apresentação: gofrado, com picote, 

alta absorção, características 

adicionais: ausência de furos, rasgos, 

manchas, cheiro ou quaisquer 

substâncias nocivas a saúde, rolo 30 

metros. 

PCT 1499,5 Paloma           

2,38  

3.568,81 

464 Sabonete líquido 5 lts - neutro 

concentrado, com base perolada. Na 

embalagem deverá constar a data da 

fabricação, da validade do produto e 

número do lote, marca e número do 

registro no ministério da saúde.  

UNID 12,5 -         

23,66  

295,75 

465 Sabonete solido em barra para uso 

adulto, 90 g. 

UNID 1,25 -           

1,30  

1,62 

466 Sabonete solido em barra para uso 

infantil, 90 g. 

UNID 62,5 -           

2,70  

168,75 

467 Shampoo neutro para todo tipo de 

cabelo, com atestado e ph e oftalmo e 

dermatoligicamento que protege o 

UNID 37,5 Palmoli

ve 

          

6,50  

243,75 
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           3.2 – O presente contrato fica aditivado pelo período de 90 (noventa) dias, com 

início em 10/01/2017 a 10/04/2017, passando a produzir seus efeitos a partir de 

02/01/2017. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA 

              As despesas do presente contrato serão empenhadas nas seguintes dotações 

orçamentárias: 

10.122.0033.2.089.3.3.90.30  06.181.1050.2.004.3.3.90.30 12.361.0041.2.067.3.3.90.30 

10.302.0033.2.029.3.3.90.30 12.361.0041.2.054.3.3.90.30 12.365.0041.2.084.3.3.90.30 

10.302.0033.2.031.3.3.90.30 15.452.0068.2.013.3.3.90.30 08.243.0022.2.020.3.3.90.30 

10.302.0033.2.032.3.3.90.30 20.606.0029.2.095.3.3.90.30 08.243.0022.2.092.3.3.90.30 

10.302.0033.2.039.3.3.90.30 26.782.0023.2.018.3.3.90.30 08.244.0022.2.022.3.3.90.30 

08.243.0022.2.090.3.3.90.30 27.812.0035.2.066.3.3.90.30 08.244.0022.2.024.3.3.90.30 

04.122.0022.2.005.3.3.90.30   

 

 CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

            O presente Termo Aditivo será publicado, em resumo, no placard de 

publicidades da prefeitura e no site www.camposbelos.go.gov.br deste município.   

            

 CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO 

             Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não 

alteradas por este Instrumento. 

             E, por assim, estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo 

Aditivo em duas vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença das 

testemunhas abaixo. 

 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS: 

           Ficam mantidas em todos os seus termos e condições, as demais cláusulas do 

contrato ora aditado, que não tenham sido expressamente alterados na forma retro. 

 

cabelo 350 ml.  

http://www.camposbelos.go.gov.br/
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              E por estarem assim, justos e concordes, firmam o presente Termo Aditivo.      

     

                                                              Campos Belos/GO, 10 de janeiro de 2017. 

 

 

MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS. 

CARLOS EDUARDO PEREIRA TERRA 

Pelo Contratante 

 

 

 

M.V. DE OLIVERA TERRA  

MARIA VAZ DE OLIVEIRA TERRA 

Pela Contratada 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

1ª – JANAINA SOARES DA SILVA  

              CPF: 970 153 524 - 53 

 

 

2ª – WEDEMARCIO MACHADO SOARES 

                   CPF: 009 329 451 – 47 

 

 


