
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE
PERIODICIDADE 

DA ENTREGA

VALOR 

UNIT.

VALOR 

TOTAL

1

Pão caseiro (comum, batata, cenoura, mandioca e

integral): pão caseiro com no mínimo 60g cada,

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido

fólico, fermento, 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 10g

de manteiga. Os mesmos deverão estar livres de

sujidades ou quaisquer outros tipos de

contaminantes como fungos e bolores. Validade

mínima de 5 dias. Embalados e vedados

individualmente, pronto para consumo com

etiquetas contendo no mínimo nome do produto,

sabor, ingredientes, informação nutricional, peso,

data de fabricação e prazo de validade.

8.800 Unid. 260 unid./ Semanal R$ 3,54 R$ 31.152,00

2

Bolo caseiro (integral, fubá, laranja, chocolate e

cenoura) – bolo caseiro de no mínimo 60g cada

pedaço, fresco, com boa aparência, de massa macia

e aerada. Serão rejeitados bolos mal assados,

embatumados, 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

mínima de 5 dias. Embalados e vedados

individualmente, pronto para consumo com

etiquetas contendo no mínimo nome do produto,

sabor, ingredientes, informação nutricional, peso,

data de fabricação e prazo de validade. 

8.800 Unid. 260 unid./ Semanal R$ 3,67 R$ 32.296,00
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3

Rosca caseira (comum e coco): rosca caseira doce

com gramatura mínima 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 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

mínima 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, informação nutricional, peso, data de

fabricação e prazo de validade. 

8.800 Unid. 260 unid./ Semanal R$ 3,48 R$ 30.624,00

4

Chipa - chipa caseira em formato tipo ferradura,

contendo no mínimo 60g cada, polvilho doce,

fermento, leite e queijo de boa qualidade, com

miolo macio e casca levemente crocante e dourada.

Serão rejeitadas chipas mal assadas, queimadas,

amassadas, achatadas, aquelas com aspecto de

massa pesada e com características organolépticas

anormais. As mesmas deverão estar livres de

sujidades ou quaisquer outros tipos de

contaminantes como fungos e bolores. Validade

mínima de 5 dias. Embaladas e vedadas

individualmente, pronta para consumo e com

etiquetas contendo no mínimo nome do produto,

sabor, ingredientes, informação nutricional, peso,

data de fabricação e prazo de validade.

8.800 Unid. 190 unid./ Semanal R$ 3,23 R$ 28.424,00

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 ou 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 previamente higienizadas. 

1000 Kg 20 kg/ Semanal R$ 4,52 R$ 4.520,00

6

Tangerina Ponkan – fruto médio, formato

arredondado com achatamento nos polos; Bico

firme e íntegro; Casca sem lesões, solta, com brilho

e coloração laranja; Sabor doce acidulado. O lote

deverá apresentar homogeneidade visual de

tamanho e coloração; não apresentar os defeitos

como bolor, 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 previamente higienizadas. Produto

sujeito a verificação no ato da entrega, que deverá

ocorrer dentro da sazonalidade. 

500 Kg 25 kg/ Semanal R$ 4,66 R$ 2.330,00



7

Suco de polpa de fruta (maracujá, laranja, goiaba,

manga, abacaxi 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, parasitas, sem sabor residual

amargo e em perfeito estado de conservação. 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, com sabor encorpado

da fruta e validade mínima de 5 dias. Será rejeitado

o produto fora da especificação. O produto deve

estar de acordo com o serviço de inspeção, devendo

conter o carimbo na embalagem, especificação do

produto, sabor, volume, ingredientes, informação

nutricional, data de fabricação e data de validade. 

8000 Unid. 180 unid./ Quinzenal R$ 4,83 R$ 38.640,00

Presidente Epitácio - SP, 03 de outubro de 2022.

Nutricionista

Andresa Juliana de Sousa Carvalho


