
PREGÃO PRESENCIAL No 023/2018 

ANEXO II 

Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene para consumo e uso junto ao Corpo de 

Bombeiros Misto do Município de Três de Maio 

Item Quant. Unidade Descrição 

1 10 PAC 

AÇÚCAR CRISTAL 05 kg 

Açúcar cristal, contendo sacarose, peneirado, originário do suco da cana, livre de 

fermentação, isento de matérias terrosas, parasitas e detritos animais e vegetais, 

contendo aproximadamente 99,2% de glicidios, rotulada de acordo com a 

legislação vigente. Embalagem primária, transparente, incolor, termossoldado 

contendo 5 kg liquido. O produto e a embalagem devem obedecer à legislação 

vigene. Válidade mínima de 6 meses e fabricação de até 30 dias da entrega. 

2 3 KG 

ALHO 

Alho, graúdo, bulbo inteiro, sem brotos, sem grãos chochos, machucados, novo de 

primeira qualidade, com prazo de validade semanal. 

3 30 PAC 

ARROZ TIPO 01 05 kg 

Arroz tipo 1, classe longo, sub polido, acondicinados em embalagens plásticas, boa 

qualidade, embalagem de 5 kg. 

4 30 KG 

BATATA DOCE 

Batata doce, in natura, intacta e limpa, tamanho médio, sem brotos e sem 

rachaduras, nova de primeira qualidade, com casca sã. Acondicionada em 

embalagem transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade 

semanal. 

5 80 KG 

BATATA INGLESA 

Batata inglesa, inteira, lisa, com polpa intacta e limpa, sem brotos, rachaduras ou 

cortes na casca, sem manchas ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 

qualidade. Acondicionada em embalagem transparente e resistente com etiqueta de 

pesagem e prazo de validade semanal. 

6 10 UN 

CAFÉ SOLUVEL GRANULADO 200G 

Café solúvel granulado, produto devidamente selecionado, beneficiado, torrado, 

tipo matinal. Embalagem de 200 g, peso liquido, conforme determina a legislação 

e com selo da ABIC. 

7 300 KG 
CARNE BOVINA EM PEDAÇOS S/ OSSO, S/ GORDURA, RESFRIADA 

Carne bovina em pedaços, resfriada, aspecto próprio, não pegajosa, sem cheiro e 



sabor próprio. Ausente de gordura, músculos e osso. Embalagem primária 

individual de 1 kg, constituída de plástico atóxico transparente, livre de insetos, 

microrganismos de outras impurezas que venham comprometer o armazenamento 

e a saúde humana. Com registro do órgão competente (SIM, CISPOA ou SIF). 

Com etiqueta de pesagem e prazo de validade. 

8 250 KG 

CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA 

Carne de frango: tipo coxa e sobrecoxa congelada, com adição de água de no 

máximo 6%. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem 

manchas esverdeadas, cheiro e sabor. Protegida com embalagem plástica, com 

etiqueta de pesagem. 

9 350 KG 

CARNE SUÍNA PICADA TIPO LOMBO CONGELADA 

Carne suína picada, tipo lombo, congelada, sem gordura visível e sem osso. 

Aspecto próprio, não pegajosa, sem cheiro e sabor próprio. Embalagem primária 

individual de quilo, constituída de plástico atóxico transparente, livre de insetos, 

microrganismo de outra impureza que venham comprometer o armazenamento e a 

saúde humana. Com registro do órgão competente (SIM, CISPOA ou SIF). Com 

etiqueta de pesagem e prazo de validade. 

10 80 KG 

CEBOLA, TAMANHO MÉDIO, LISA SEM BROTOS DE 1a QUALIDADE 

Cebola, lisa, firme, tamanho médio, sem brotos, nova, de 1a qualidade, com casca 

sã, sem rupturas. Acondicionado em embalagem transparente e resistente, com 

etiqueta de pesagem e prazo de validade. 

11 5 PAC 

FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 1KG 

Farinha de trigo integral: embalagem com 1kg, hermeticamente vedada e 

resistente, com data de fabricação e validade. 

12 10 KG 

FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 01 kg 

Feijão Carioca: tipo 1, solto, bom estado de armazenamento e conservação apto 

para o consumo, pacote de 1 kg. Embalagem primária: embalado em pacote 

plástico atóxico, transporte, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg, 

devidamente impresso as informações exigidas por lei. Prazo mínimo de validade 

de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. 

13 20 UN 

FEIJÃO PRETO 

Feijão preto: tipo 1, solto, bom estado de armazenamento e conservação apto para 

o consumo, pacote de 1 kg. Embalagem primária: embalado em pacote plástico 

atóxico, transporte, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg, 



devidamente impresso as informações exigidas por lei. Prazo mínimo de validade 

de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. 

14 50 PAC 

MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS 500 g 

Macarrão tipo Parafuso: Com ovos, vitaminado, composto de matéria-prima de 

primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material terroso, parasitas. Embalado 

em pacotes com 500g. Prazo de validade mínima de 6 meses e fabricação de até 30 

dias da entrega. 

15 40 PAC 

MACARRÃO TIPO SPAGHETTI COM OVOS 500 g 

Macarrão tipo spaguetti: com ovos, vitaminado, composto de matéria-prima de 

primeira qualidade, sãs e limpas, isenta de material terroso, parasitas. Embalado 

em pacotes com 500g. Com data de validade. 

16 100 UN 

ÓLEO DE SOJA (900ML) 

Óleo de soja: Alimentício. Produto refinado e de acordo com os padrões legais. 

Deverá conter Vitamina E, e ser acondicionado em embalagens plásticas de 900ml. 

Validade mínima de 4 meses, e fabricação de até 30 dias da entrega. 

17 30 DZ 

OVOS DE GALINHA 

Ovos de galinha: cor branca, médio, frescos, casca firme e homogênea, liso, limpo 

sem rachaduras. Validade mínima de 15 dias. Embalagem plástica com 12 (doze) 

unidades. 

18 30 UN 

POLPA DE TOMATE 440G 

Polpa de Tomate. Ingredientes: tomate, sal e açúcar. Em sache, asséptica, peso 

liquido 440 gramas. Não contém glúten. Validade mínima de 6 meses. 

19 100 KG 

REPOLHO VERDE 

Repolho verde: em kg, íntegra, em bom estado de conservação, sem manchas ou 

outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Acondicionado em 

embalagem transparente e resistente, com etiqueta de pesagem. 

20 30 KG 

SAL REFINADO COM IODO 01 kg 

Sal: Refinado Iodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas 

orgânicas, areias e fragmentos de conchas. Produzido e embalado em 

conformidade com a legislação vigente. Embalagem primária: pacotes com 1kg 

líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 meses a 

vencer. 

21 24 UN 
VINAGRE DE MAÇÃ 750 ml 

Vinagre de maçã: Produto translúcido e de cor, sabor e odor característico. 



Embalagem primária: Frascos plásticos de aproximadamente 750ml, devidamente 

rotulados, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 6 meses, e 

fabricação de até 30 dias da entrega. 

22 15 UN 
DOCE DE FRUTA 400 g 

Doce de frutas, de 400g, sortidos. 

23 60 KG 

TOMATE 

Tomate: tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 

60% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com 

coloração uniforme e brilho. 

24 10 POT 

MARGARINA COM SAL 500 G 

Margarina: Margarina cremosa em potes plásticos de 500g com sal. Produto que se 

apresenta sob forma de emulsão plástica ou fluída contendo obrigatoriamente os 

ingredientes leite, seus constituintes, sem gordura trans, óleos e/ou gorduras 

comestíveis, sal e água, deverá conter no mínimo 80% de lipídios. Produzida a 

partir da interesterificação dos ácidos graxos, recebendo assim, comercialmente, a 

designação "livre de gordura trans. Deve conter vitaminas e outras substâncias 

permitidas, desde que estejam no rótulo. Margarina fabricada a partir de matérias 

primas selecionadas, livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e 

vegetais. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Embalagem de plástico, atóxico, 

individual com 500 g. Validade: No mínimo 6 (seis) meses a partir da data de 

entrega 

25 30 UN 

ÁGUA SANITÁRIA 02 L PRINCIPIO ATIVO 2.0-2,5% 100-250PPM. ISENTO 

DE SUBSTÂNCIAS TENSOATIVO, CORANTES E FRAGRÂNCIAS.  

Água sanitária embalagem de 2L. Princípio ativo, hipoclorito de sódio a 2.0 - 2.5% 

100 - 250ppm. Deve apresentar data de fabricação e validade e no de lote. 

26 10 UN 

ALCOOL GEL 500 ml 

Álcool em gel, emabalagem de 500ml com válvula. anti-séptico. Produto 

biodegrádavel. Utiliza álcool, bidestilado, isento de contaminantes. 

27 6 UN 

PANO DE CHÃO 

Bolsa para chão, branca, dupla, 100% de algodão, alvejada, pré-amaciado, super 

resistente, com trama grossa (bem fechada), medindo 48x63cm, para uso 

doméstico. Embalada em saco plástico transparente contendo 01 unidade. 

28 12 UN 
DESINFETANTE 02 L 

Desinfetante. Frasco de 2 litros. Aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e 



germicida. Composição aromática: eucalipto. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e 

número de registro no Ministério da Saúde. 

29 40 UN 

DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRÁDAVEL NEUTRO 500 ml 

Detergente líquido, neutro. Embalagem com 500 ml. Para lavagem de utensílios 

copa e de cozinha, composição: Alquil benzeno sulfonado de sódio linear, alquil 

bezeno sulfanato de trietanolamina, lauril éster sulfato de sódio, coco amido propil 

betaína, sulfato de magnésio, EDTA, perfume e água. Contém tenseonato 

biodegradável. O produto ter registro no Ministério da Saúde.  Com dados do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

30 5 UN 
ESFREGÃO DE AÇO 

Esfregão em aço inoxidável, não enferrujante. 

31 12 UN 

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE COM 04 UNIDADES 

Esponja dupla face multiuso, antibactéria, com espuma e manta abrasiva de 

qualidade em embalagens de 4 unidades. 

32 12 UN 

PANO DE COPA 

Pano de copa, para cozinha, resistente, com no mínimo 95% algodão, em cores 

claras, medindo 40x66cm. 

33 12 PAC 

PAPEL HIGÊNICO PICOTADO, FOLHA DUPLA, MACIO, PAC 14 ROLOS 

DE 30M. 

Papel higiênico branco, picotado, folha dupla, macio, pacotes com 14 rolos de 30 

m. 

34 3 UN 

RODO 

Rodo cabo de madeira medido em média 1,20 cm, com base de borracha resistente 

de 40 cm 

35 3 UN 

RODO COM ESPUMA 

Rodo com espuma, com cabo de madeira plastificada com rosca medindo 

aproximadamente 1,20 cm, suporte plástico medindo 40 cm, 01 borracha. 

36 30 UN 

SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL DE PRIMEIRA LINHA 01 KG 

Sabão em pó (espumante, multiação) de 1a qualidade, caixa/pacote de 1kg. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 

número do lote, validade e número de registro no Ministério e saúde. 

37 1 GAL 
SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO NEUTRO 05 L 

Sabonete líquido para as mãos, anti-séptico, neutro, biodegradável, cremoso, 



degermante, que reduz até 98% a flora bacteriana da pele. Suas propriedades 

cosméticas protegem e hidratam as mãos, possibilitando lavagens repetidas sem 

causar indesejáveis ressecamentos. Galão de 5 L. 

38 150 PAC 
SACO DE LIXO 50 L COM 10 UNIDADES 

Saco lixo 50 litros grosso, reforçado, pacotes c/ 10unidades. 

39 8 RL 

SACO PLÁSTICO PARA EMBALAR ALIMENTOS 

Sacos plásticos para embalar alimentos capacidade 5L, com 100 unidades, 30cm x 

40 cm 

40 3 UN 

VASSOURA DE CERDAS PLÁSTICAS 

Vassoura cerdas de plástico 30x16x4,4 Material sintético, com cabo em metal 

medidas com rosca medindo 1,20 cm. 

41 3 UN 
VASSOURA DE PALHA 

Vassoura de palha, cabo em madeira 1,20 cm, medindo 60x30x15, de palha. 

 


