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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

                      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BISCOITOS, DOCES E FRIOS

ITENS DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO CATMAT

1 462647 37.500 37.500 R$ 0,57 R$ 21.375,00 SIM   NÃO  Aberto R$ 0,01

2 333329 Pct 200g 4.000 4.000 R$ 2,64 R$ 10.560,00 SIM   NÃO  Aberto R$ 0,01

      ANEXO I-A - PLANILHA  DE DESCRIÇÃO E ESTIMATIVA DE PREÇOS
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Bananada, tipo mariola, em tabletes.                  
Ingredientes: polpa de banana e açúcar. 
Confeccionado com frutas sãs, embalados 
individualmente em material atóxico, isento de 
sujidades, matéria terrosa, parasitas e detritos 
animais e vegetais e embalagem final em potes 
plásticos, transparentes, rotulados, hermeticamente 
fechados.A embalagem deverá conter rótulo original 
com os dados de identificação, procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto e registro no órgão 
competente. Apresentação: Tablete com o peso 
mínimo de 38g. Marca sugerida: Campista ou similar.

Tablete de 
40g 

7500 
BIMESTRAL

Bisc. água e sal. Produto de 1ª qualidade, novo, 
consistência crocante, fininho, isento de 
contaminação. Sem metabissulfito de sódio como 
ingrediente, com no máximo 6% VD de sódio por 30g 
de porção. Aspecto físico: quadrado, tipo água e sal, 
classificação salgado, picotado ao meio, leve e 
crocante. Características adicionais: cor, sabor, 
consistência  e aroma característicos do produto. A 
embalagem deverá conter rótulo original com os 
dados de identificação, procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto e com registro no órgão 
competente. Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega. Apresentação: 
Pacote com 200g.
Marcas sugeridas: Adria, Piraquê ou similar.

167 
QUINZENAL
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3 456468 Pct 200g 10.000 10.000 R$ 2,57 R$ 25.700,00 SIM   NÃO  Aberto R$ 0,01

4 232236 Pct 200g 14.000 14.000 R$ 3,46 R$ 48.440,00 583 MENSAL SIM   NÃO  Aberto R$ 0,01

Bisc. cream cracker. Produto de 1ª qualidade, novo, 
consistência crocante, isento de contaminação. 
Ausencia de metabissulfito de sódio como ingrediente 
e com no máximo 10% VD de sódio por 30g de 
porção. Aspecto físico: quadrado, tipo cream cracker, 
classificação salgado. Características adicionais: cor, 
sabor, consistência  e aroma característicos do 
produto. A embalagem deverá conter rótulo original 
com os dados de identificação, procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto e com registro no 
órgão competente. Prazo de validade: mínimo de 06 
(seis) meses a partir da data de entrega. 
Apresentação: Pacote com 200g.
Marcas sugeridas: Bauducco, Piraquê, Richester, 
Aymoré, ou similar.

417 
QUINZENAL

Bisc.maria/ maisena. 
Produto de 1ª qualidade, novo, consistência crocante, 
isento de contaminação. Forma de apresentação 
redondo ou retangular, sabor maisena, classificação 
doce. Possui leite em pó ou soro de leite em pó como 
um dos ingredientes. Prazo de validade: mínimo de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega. A 
embalagem deverá conter rótulo original com os 
dados de identificação, procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto e com registro no órgão 
competente. Apresentação: embalagem com 200g.
Marcas sugeridas: Piraquê, Richester ou similar.
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5 465663 ok 750 750 R$ 22,96 R$ 17.220,00 SIM   NÃO  Aberto R$ 0,05

6 462652 ok 750 750 R$ 20,91 R$ 15.682,50 SIM   NÃO  Aberto R$ 0,05

Doce de amendoim, tipo paçoca.                         
Ingredientes: amendoim torrado e moído, açúcar e 
sal. Produzida com frutos sãos, limpos e isentos de 
matéria terrosa, parasitas e detritos animais e 
vegetais. Embalagem individual retangular, em 
material atóxico, deverá conter rótulo original com os 
dados de identificação, procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de validade, 
quantidade do produtoe com registro no órgão 
competente. Acondicionada em potes plásticos de 
900  g, transparentes, rotulados, hermeticamente 
fechados, contendo 50 unidades com gramatura de 
20 g. Validade: mínimo 90 dias a partir da data de 
entrega. Marca sugerida: Santa Helena ou similar.

Embalage
m de 900g

150 
BIMESTRAL

Doce de amendoim, tipo pé-de-moleque.                
Ingredientes: amendoim, açúcar, glicose e sal. 
Produzido com frutos sãos, limpos e isentos de 
matéria terrosas, parasitas e detritos animais e 
vegetais, embalados individualmente, em material 
atóxico, acondicionados em potes plásticos de 800g, 
transparentes, rotulados, hermeticamente fechados 
contendo 50 unidades de aproximadamente 16 g. A 
embalagem deverá conter rótulo original com os 
dados de identificação, procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto e com registro no órgão 
competente. Validade: mínimo 90 dias a partir da 
data de entrega. Marca sugerida: Irlofil, Yoki ou 
similar.

Embalage
m de 800g

150 
BIMESTRAL
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7 462671 180 180 R$ 127,55 R$ 22.959,00 SIM   NÃO  Aberto R$ 0,12

8 462672 180 180 R$ 133,11 R$ 23.959,80 SIM   NÃO  Aberto R$ 0,12

Doce de fruta em pasta, tipo cocada branca.        
Ingredientes: Coco, açúcar, leite (nesta ordem) e 
outras substâncias permitidas a serem avaliadas.  
Consistência cremosa. Produto isento de sujidades, 
fungos e parasitas. Características adicionais: aspecto, 
cor, aroma e sabor próprios. A embalagem deve estar 
livre de estufamento e/ ou outro dano físico que 
comprometa as características organolépticas do 
produto. Deverá conter rótulo original com os dados 
de identificação, procedência, informação nutricional, 
número de lote, data de validade, quantidade do 
produto e com registro no órgão competente. 
Apresentação: lata com 10 Kg. Validade: mínimo 6 
meses a partir da data de entrega. Marca sugerida: 
Fial ou Mirahy ou similar.

Embalage
m com 10 

Kg
36 

BIMESTRAL

Doce de fruta em pasta, tipo cocada morena.          
Ingredientes: Coco, açúcar, leite (nesta ordem) e 
outras substâncias permitidas a serem avaliadas. 
Consistência cremosa.  Possui aspecto, cor, aroma e 
sabor próprios; isento de sujidades, fungos e 
parasitas. A embalagem deve estar livre de 
estufamento e/ ou outro dano físico que comprometa 
as características organolépticas do produto. Deverá 
conter rótulo original com os dados de identificação, 
procedência,informação nutricional, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto e com 
registro no órgão competente. Apresentação: Lata 
com 10 Kg. Validade: mínimo 6 meses a partir da data 
de entrega. Marca sugerida: Fial ou Mirahy ou similar.

Embalage
m com 10 

Kg
36 

BIMESTRAL
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9 462651 37.500 37.500 R$ 0,56 R$ 21.000,00 SIM   NÃO  Aberto R$ 0,01

10 462597 37.500 37.500 R$ 0,58 R$ 21.750,00 SIM   NÃO  Aberto R$ 0,01

11 446660 Kg 300 300 R$ 23,76 R$ 7.128,00 30 MENSAL SIM   NÃO  Aberto R$ 0,05

Doce de goiaba em tabletes.                                
Ingredientes: polpa de goiaba e açúcar. Feito com 
com frutas sãs, embalados individualmente em 
material atóxico, isento de sujidades, matéria terrosa, 
parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagem 
final em potes plásticos, transparentes, rotulados e 
hermeticamente fechados. A embalagem deverá 
conter rótulo original com os dados de identificação, 
procedência, informação nutricional, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto e registro no 
órgão competente. Validade: mínimo  de 90 dias a 
partir da data de entrega. Apresentação:Tablete com 
peso mínimo de 30g. Marca sugerida: Mirahy ou 
similar.

Tablete de 
30g 

7500 
BIMESTRAL

Doce de leite, em barra individual.                       
Ingredientes: leite, açúcar e glicose. Isento de 
sujidades, matéria terrosa, parasitas e detritos 
animais e vegetais. Acondicionados em embalagem 
plástica individualmente e  embalagem final em potes 
plásticos, transparentes, rotulados, hermeticamente 
fechados. A embalagem deverá conter rótulo original 
com os dados de identificação, procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto e com registro no 
órgão competente. Validade: mínimo  de 90 dias a 
partir da data de entrega. Apresentação: Tablete com 
peso mínimo de 30g. Marca sugerida: Mirahy ou 
similar.

Tablete de 
30 g

7500 
BIMESTRAL

Queijo tipo minas, de 1ª qualidade.                      
Ingredientes: leite integral de vaca pasteurizado, 
fermento lácteo, sal e outras substâncias permitidas.  
Isento de sujidades, de materiais estranhos, matéria 
terrosa, parasitas, fungos, bolores e detritos de 
animais e vegetais, sem alteração de sabor, odor e 
textura. Conservação 0 à 10ºC. A embalagem deverá 
conter rótulo original com os dados de identificação, 
procedência, informação nutricional, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto, número do 
registro no órgão competente. Validade no mínimo de 
15 dias a partir da data de entrega (fechado). Marcas 
sugeridas: Tirolez, Boa Nata, Pedra Selada ou similar.
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12 446633 Kg 200 200 R$ 24,93 R$ 4.986,00 20 MENSAL SIM   NÃO  Aberto R$ 0,05

13 446648 Kg 300 300 R$ 48,34 R$ 14.502,00 30 MENSAL SIM   NÃO  Aberto R$ 0,05

Queijo tipo muçarela. Ingredientes: Leite integral de 
vaca pasteurizado, fermento láctio, sal e outras 
substâncias permitidas. Isento de sujidades, matéria 
terrosa, parasitas, fungos e detritos animais e 
vegetais, sem alteração de sabor, odor e textura. 
Temperatura de conservação 0 à 10ºC. A embalagem 
deverá conter rótulo original com os dados de 
identificação, procedência, informação nutricional, 
número de lote, data de validade, quantidade do 
produto, número do registro no órgão competente. 
Validade de 30 dias a partir da data de entrega. 
Marcas sugeridas: Tirolez, Boa Nata, Frimesa, Rettis 
ou similar.

Queijo tipo parmesão, ralado.
Ingredientes: leite pasteurizado, fermentado láctico, 
coalho, cloreto de cálcio, sal e demais substâncias 
permitidas. Temperatura de conservação 0 à 10ºC. 
Isento de sujidades, matéria terrosa, parasitas, fungos 
e detritos animais e vegetais, sem alteração de sabor, 
odor e textura. A embalagem deverá conter rótulo 
original com os dados de identificação, procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto, número do registro 
no órgão competente. Apresentação: embalagem 
com  1 Kg. Validade de 2 meses a partir da data de 
entrega. Marca sugerida: Ecila, Serra Nova ou similar.
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14 446639 Kg 800 800 R$ 28,43 R$ 22.744,00 20 SEMANAL SIM   NÃO  Aberto R$ 0,05

15 405351 500 500 R$ 7,08 R$ 3.540,00 13 SEMANAL SIM   NÃO  Aberto R$ 0,02

TOTAL R$ 281.546,30

Queijo tipo prato.
Ingredientes: leite pasteurizado, fermentado láctico, 
coalho, cloreto de cálcio, sal e outras substâncias 
permitidas. Temperatura de conservação 0 à 10ºC. 
Isento de sujidades, matéria terrosa, parasitas, fungos 
e detritos animais e vegetais, sem alteração de sabor, 
odor e textura. Deve ter sabor suave, levemente 
salgado, consistência própria do produto (macia) 
permitindo seu fatiamento com cortes firmes sem 
deixar esfarelar. Apresentação: embalagem industrial 
com 3 Kg, Características adicionais primeira 
qualidade. A embalagem a vácuo contendo rótulo 
original com os dados de identificação, procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto, número do registro 
no órgão competente. Validade de 30 dias a partir da 
data de entrega. Marcas sugeridas: Tirolez, Boa Nata, 
Frimesa, Rettis ou similar.
COTAR O QUILOGRAMA.

Requeijão cremoso. Ingredientes: creme de leite, 
massa coalhada com fermento lácteo, leite em pó 
desnatado, sal e outras substâncias permitidas. 
Temperatura de conservação 0 à 10ºC. Isento de 
sujidades, matéria terrosa, parasitas, fungos e detritos 
animais e vegetais, sem alteração de sabor, odor e 
textura. Sem amido e gordura vegetal. Deve ter sabor 
suave, levemente salgado, consistência cremosa. 
Embalado em copo de plástico atóxico, com tampa, 
limpo, não violado, resistente, com rótulo impresso.  
A embalagem deverá conter rótulo original com os 
dados de identificação, procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção. 
Apresentação: copo plástico de 200g.Validade mínima 
de 60 dias a partir da data de entrega.

Copo 
c/200g
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