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DA ENTREGA

VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

1

Pão caseiro (comum, batata, cenoura, mandioca e integral): pão caseiro de 60g cada, farinha de trigo, fermento, mandioca, açúcar e sal, fresco,

de boa qualidade, com miolo macio e casca de cor brilhante e homogênea. Serão rejeitados pães mal assados, queimados, amassados, achatados, aqueles com

aspecto massa pesada e de características organolépticas anormais. Adicionados em até 15g de manteiga ou 25g de requeijão cremoso. Os mesmos deverão estar

livres de sujidades ou quaisquer outros tipos de contaminantes como fungos e bolores. Validade de 5 dias. Embalados e vedados individualmente, pronto para

consumo com etiquetas contendo no mínimo nome do produto, sabor, ingredientes, peso, data de fabricação e prazo de validade.

         5.000 Unid. 300 R$ 2,83 R$ 14.150,00

2

Bolo caseiro (integral, fubá, laranja, chocolate e cenoura) – bolo caseiro de 60g cada pedaço, fresco, com boa aparência, de massa macia e aerada. Serão

rejeitados bolos mal assados, queimados, amassados, achatados, solados, com aspecto de massa pesada e de características organolépticas anormais. Também

serão recusados aqueles com sabores artificiais e misturas prontas para bolo.  Os mesmos deverão estar livres de sujidades ou quaisquer outros tipos

de contaminantes como fungos e bolores. Validade de 5 dias. Embalados e vedados individualmente, pronto para consumo com etiquetas contendo no mínimo nome

do produto, sabor, ingredientes, peso, data de fabricação e prazo de validade.

         4.000 Unid. 280 R$ 2,90 R$ 11.600,00

3

Biscoito de amido (comum, limão, baunilha) - tipo bolachinhas caseiras doce, assadas em forno, feita à base de amido, sem glúten, de forma artesanal e que se

utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados nos biscoitos industrializados. As embalagens devem ser de plástico

transparente próprio para alimento, resistente, lacrado, com garantia de higiene e consistência adequada, na quantidade de 50g, devendo apresentar as informações

como nome do produto, sabor, peso, data de fabricação, prazo de validade e descrição dos ingredientes. Isento de gordura vegetal hidrogenada e gordura trans. Os

biscoitos deverão apresentar uniformidade (tamanho e forma). Validade de 5 dias. Serão rejeitados biscoitos queimados, com bolores, quebrados, amassados, em

farelos ou com outros defeitos, assim como irregularidades na embalagem.

         3.000 Unid. 200 R$ 2,91 R$ 8.730,00

4

Rosca caseira (comum e coco): rosca caseira doce de 60g cada, à base de farinha de trigo de boa qualidade, com miolo macio e casca de cor dourada e

homogênea. Serão rejeitadas roscas mal assadas, queimadas, amassadas, achatadas, aquelas com aspecto massa pesada e de características

organolépticas anormais. As roscas deverão não deverão conter adição de recheio ou cobertura. As mesmas deverão estar livres de sujidades ou quaisquer outros

tipos de contaminantes como fungos e bolores. Validade de 5 dias. Embaladas e vedadas individualmente, em saco transparente próprio para alimento e pronta para

consumo, com etiquetas contendo no mínimo nome do produto, sabor, ingredientes, peso, data de fabricação e prazo de validade.

         4.000 Unid. 280 R$ 2,85 R$ 11.400,00

5

Banana Nanica – fruto médio, integro, limpo, fresco, de primeira, em pencas, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser entregues em

condições adequadas para consumo imediato, bem desenvolvida, com polpa íntegra e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

Acondicionada de forma a evitar danos biológicos, ausência de parasitas, sujidades, larvas, e corpos estranhos aderidos a casca, grau de maturação tal que permita

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, devidamente acondicionadas em caixas de plástico ou

embalagens.

            320 Kg 10 R$ 3,04 R$ 972,80

6

Tangerina Poncã – fruto grande, formato arredondado com achatamento nos polos; Bico firme e íntegro; Casca fina, solta, com brilho e coloração laranja; Sabor

doce acidulado. O lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos podridão, passado, imaturo, ferimento e dano

por praga. Transporte e conservação em condições adequadas para o consumo, devidamente acondicionadas em caixas de plástico ou embalagens. Produto sujeito

a verificação no ato da entrega, que deverá ocorrer dentro da sazonalidade de maio a agosto.

            800 Kg 50 R$ 3,15 R$ 2.520,00
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7

Iogurte – sabores: morango, coco, ameixa, abacaxi, salada de frutas, produzido com ingredientes lácteos (leite e fermento lácteo), açúcar e preparado de polpa 

de fruta, presentes em até 30%, aroma idêntico ao natural. Não conter glúten. Pronto para beber, gelados, embalados individualmente em garrafa de polietileno de 

alta densidade com 200 ml. Validade mínima de 10 dias. Será considerada imprópria recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto a 

contaminação e/ou deterioração.

         4.000 Unid. 280 R$ 4,70 R$ 18.800,00

8

Suco de polpa de fruta (maracujá, limão, laranja, goiaba e acerola) - Suco de polpa de fruta, com água, sem adição de conservantes, com no mínimo 20%

concentração da fruta e máximo 7% de açúcar de adição. O produto deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa,

parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o produto fora da especificação. Pronto para beber, embalado e lacrado individualmente em garrafa de

polietileno de alta densidade com 300 ml e identificação do volume. Deve apresentar característica organoléptica própria da matéria-prima natural de sua origem e

validade mínima de 10 dias. O produto deve estar de acordo com o serviço de inspeção, devendo conter o carimbo na embalagem, especificação do produto, sabor,

volume, ingredientes, data de fabricação e data de validade.

         5.000 Unid. 300 R$ 3,98 R$ 19.900,00

9

Água de coco – água de coco 100% pura, sem adição de açúcares, conservantes ou aditivos de qualquer natureza, pronta para beber, embalada e lacrada

individualmente em garrafa 300 ml. A água de coco não deve conter sujidades e deve apresentar coloração transparente/ incolor. O produto deve estar de acordo

com o serviço de inspeção, devendo conter o carimbo na embalagem e validade mínima de 10 dias. Embalados com etiqueta contendo no mínimo nome do produto,

ingredientes, volume, data de fabricação e prazo de validade.

         2.000 Unid. 160 R$ 3,98 R$ 7.960,00

Presidente Epitácio - SP, 27 de outubro de 2020.

*As entregas serão ser fracionadas conforme a descrição da coluna quantidades específicas para cada produto, de acordo com a necessidade do câmpus podendo as entregas serem de frequência semanal, quinzenal ou mensal, sempre respeitando a fração 

mínima de entrega.


