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CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 18/0011-CC 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
ANEXO I 

 
 

DESCRIÇÕES DOS ITENS 
 
 
 

ITEM 
USO 

INTERNO 
(RCMS) 

DESCRIÇÃO 
TOTAL  
Sesc 

Itapecuru 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 

1 18/2735-01 

ABACATE 
 
Abacate in natura de primeira qualidade, 
apresentando grau de maturação tal, que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e 
conservação em condições adequadas para o 
consumo, com ausência de sujidades, parasitas e 
larvas, com peso aproximado de 100g. Embalado e 
entregue em conformidade com a legislação 
sanitária vigente. 
 

300 QUILO 

2 18/2735-02 

ABACAXI 
 
Abacaxi perola graúdo, maduro, isento de furos, 
podridão e machucados, com peso aproximado de 
1.200g. Embalado e entregue em conformidade com 
a legislação sanitária vigente. 
 

300 QUILO 

3 18/2735-03 

ABÓRBORA 
 
Abóbora moranga - in natura, limpa, madura, firme, 
sem rachaduras, sem mofo, sem podridão; com 
peso aproximado de 2 quilos cada, com aspecto, 
consistência e coloração característicos da espécie. 
Embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 
 

70 QUILO 

4 18/2735-04 

ACELGA 
 
Folhas verdes, pronto para o consumo. as folhas 
devem estar livres de manchas escuras e de 
perfurações. Embalado e entregue em conformidade 
com a legislação sanitária vigente. 
 

12 QUILO 

5 18/2735-05 

ACHOCOLATADO 
 
Achocolatado, em pó solúvel, lecitina de soja e 
aromatizantes, com dados de identificação do 
produto. Embalagem: 1 litro validade: mínima de 06 
(seis) meses a contar da data de entrega. 
 

300 UNIDADE 
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6 18/2735-06 

ACHOCOLATA DO LÍQUIDO 
 
Achocolatado líquido, embalagem tetra pak de 200 
ml. ingredientes: leite integral reconstituído, açúcar, 
soro de leite em pó, cacau em pó, gordura vegetal 
hidrogenada, extrato de malte, sal e vitaminas. 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 

200 UNIDADE 

7 18/2735-07 

AÇUCAR 
 
Açúcar alvo refinado isento de sujeiras, pacotes 
devidamente lacrados, sem perfurações, com data 
de fabricação e validade. Embalagem: 01 kg, 
validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 

900 QUILO 

8 18/2735-08 

ADOÇANTE 
 
Adoçante líquido, sacarina sódica e ciclamato de 
sódio, dietético. Frasco 100ml. Validade mínima de 
06 (seis) meses a contar da data de entrega. 
 

30 UNIDADE 

9 18/2735-09 

ÁGUA MINERAL (COPO) 
 
Água mineral sem gás, em embalagem de copo 
plástico descartável de 200ml, fornecido em caixas 
de 48 unidades. Validade: mínima de 06 (seis) 
meses a contar da data de entrega. 
 

80 CAIXA 

10 18/2735-10 

ÁGUA MINERAL (GARRAFA)  
 
Água mineral, sem gás, acondicionada em frascos 
de 500ml, lacrados, em fardos com 12 unidades.  
 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 

160 CAIXA 

11 18/2735-11 

ÁGUA SANITÁRIA (01LITRO)  
 
Composição química hipoclorito de sódio, hidróxido 
de sódio, cloreto, teor de cloro 2,5%, aplicação para 
limpeza comum. Validade: mínima de 06 (seis) 
meses a contar da data de entrega. marca: brilux, 
jesus ou com qualidade similar/equivalente. 
 

252 UNIDADE 

12 18/2735-12 

ÁLCOOL GEL (500 GRAMAS). 
 
Álcool em gel hidratado, 70º INPM, uso geral, 
identificação do produto, registro ANVISA. Validade: 
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de 
entrega. Marca: veja, gelálcool, adata, mega, tupi, 
coperalcool ou com qualidade similar/equivalente. 
 

120 UNIDADE 
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13 18/2735-13 

ALFACE CRESPA 
 
Alface crespa de primeira qualidade, in natura, em 
pé, folhas íntegras, apresentando grau de evolução 
completo do tamanho, aroma e cor própria; isenta de 
sujidades, parasitas e larvas. embalado e entregue 
em conformidade com a legislação sanitária vigente. 
 

50 UNIDADE 

14 18/2735-14 

ALHO BRANCO 
 
Alho in natura, com aparência fresca, cor uniforme, 
classe 6, tipo extra, odor e sabor típicos da espécie. 
Isento de danos de origem mecânica ou biológica 
que afete a sua aparência e qualidade, a polpa 
deverá se apresentar intacta e firme. 
Embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 
 

35 QUILO 

15 18/2735-15 

AMEIXA EM CALDAS 
 
Ameixas em caldas, lata com 400g, dizeres de 
rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, 
informação dos ingredientes e composição 
nutricional. Validade: mínima de 06 (seis) meses a 
contar da data de entrega. 
 

12 UNIDADE 

16 18/2735-16 

AMIDO DE MILHO 
 
Amido de milho com aspecto físico tipo pó fino 
branco esbranquiçado, inodoro, fórmula química 
(c6h10o5)n, grau de pureza teor máximo de 0,7% de 
maltose (açúcar redutor) de 1ª qualidade. 
Embalagem: 500g. Validade: mínima de 06 (seis) 
meses a contar da data de entrega. 
 

30 UNIDADE 

17 18/2735-17 

ARROZ 
 
Arroz beneficiado, polido, longo, fino, tipo 1, inteiro 
de 1ª qualidade. Embalagem com 1kg. Validade: 
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de 
entrega. 
 

1.200 QUILO 

18 18/2735-18 

ATUM 
 
Atum em conserva, de 1ª qualidade, embalagem 
com 170g.validade: mínima de 06 (seis) meses a 
contar da data de entrega. 
 

50 UNIDADE 

19 18/2735-19 

AVEIA EM FLOCOS 
 
Aveia em flocos, para mingau, com vitaminas, 
embalagem de caixa de 200g. 
validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 

100 UNIDADE 
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20 18/2735-20 

AZEITE DE OLIVA 
 
Azeite de oliva puro (extra virgem), acidez máxima 
0,5%, conter na rotulagem as características 
correspondentes à classificação e designação do 
produto. Embalagem: com 500ml. Validade: mínima 
de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 
 

15 UNIDADE 

21 18/2735-21 

AZEITONA S/CAROÇO 
 
Azeitona verde, sem caroço, tamanho grande, 
características adicionais sem tempero. Embalagem: 
270g. Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar 
da data de entrega. 
 

80 UNIDADE 

22 18/2735-22 

BALDE ESPREMEDOR 
 
Balde com espremedor, material balde polipropileno, 
material espremedor: aço, material base: aço 
tubular, capacidade balde 24l, tipo espremedor 
pressão vertical. Medidas aproximadas: diâmetro 
roda 3 pol, comprimento 58 cm, largura 43 cm, altura 
92 cm. 
 

6 UNIDADE 

23 18/2735-23 

BANANA PRATA 
 
Banana prata, in natura, madura, com peso 
aproximado de 150g, cada, padronizada em seus 
tamanhos, sem abertura nas extremidades, em 
perfeito estado após transporte. 
Embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 
 

400 QUILO 

24 18/2735-24 

BARRA DE CEREAL 
 
Barra de cereal, sabores diversos, com peso 
aproximado de 25g por unidade, contendo 
informações nutricionais. Embalagem: caixa 
contendo 24 unidades. Validade: mínima de 06 
(seis) meses a contar da data de entrega. 
 

10 CAIXA 

25 18/2735-25 

BATATA DOCE 
 
Batata doce beneficiada isenta de podridão, em bom 
estado para consumo, com peso aproximado de 
250g. Embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 
 

60 QUILO 

26 18/2735-26 

BATATA INGLESA 
 
Batata inglesa, beneficiada, lisa, isenta de podridão, 
em bom estado de consumo, com peso aproximado 
de 190g. Embalado e entregue em conformidade 
com a legislação sanitária vigente. 
 

200 QUILO 
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27 18/2735-27 

BATATA PALITO CONGELADA 
 
Batata inglesa, congelada, cortada tipo palito, pronta 
para fritura, em pacotes lacrados, com data de 
fabricação e validade. Embalagem de 2kg.Validade: 
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de 
entrega. 
 

10 UNIDADE 

28 18/2735-28 

BERINJELA 
 
Berinjela sem sujidades isenta de podridão, em bom 
estado de consumo, com peso aproximado de 300g. 
Embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 
 

24 QUILO 

29 18/2735-29 

BETERRABA 
 
Beterraba com casca lisa e íntegra isenta de 
podridão, em bom estado de consumo, não deverá 
apresentar danos de origem mecânica, humana ou 
biológica que afete sua aparência e qualidade, com 
peso aproximado de 150g. Embalado e entregue em 
conformidade com a legislação sanitária vigente. 
 

100 QUILO 

30 18/2735-30 

BISCOITO AVEIA E MEL 
 
Biscoito doce de 200g, sem recheio, sabor aveia e 
mel, composto de aveia em flocos, farinha de trigo 
integral, açúcar, farinha de trigo enriquecida c/ferro e 
acido fólico, gordura vegetal, mel, sal, fermento 
químico, emulsificante e outros ingredientes 
permitidos.  
 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 

100 UNIDADE 

31 18/2735-31 

BISCOITO SALGADO 
 
Biscoito salgado, tipo cream cracker água e sal. 
farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, gordura 
vegetal, malte, leite em pó, sal, fermento biológico: 
pacote 200 gramas. 
 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 

960 UNIDADE 

32 18/2735-32 

BISCOTO MARIA 
 
Biscoito doce, tipo maria ou maisena, de sabor, cor 
e odor característicos, textura crocante, 
acondicionado em embalagem resistente de 
polietileno atóxico transparente de dupla face, 
contendo 400g. 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 

300 UNIDADE 
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33 18/2735-33 

CAFÉ EM PÓ 
 
Café em pó, grãos torrados e moído, embalagem 
plástica aluminizada, hermeticamente fechada, 
limpa, não violada, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo, 
apresentação do produto com peso líquido de 250g.  
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 

120 UNIDADE 

34 18/2735-34 

CALDO DE CARNE 
 
Caldo, de carne, em pó, composto de sal, amido, 
gordura vegetal, extrato de carne bovina, cebola, 
alho, realçador de sabor, e outros ingredientes 
permitidos.  
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 

12 QUILO 

35 18/2735-35 

CALDO DE GALINHA 
 
Caldo de galinha em pó, composto de sal, amido de 
glutamato monossódico, açúcar, alho, cebola, 
gordura vegetal, extrato de carne de frango, 
acondicionado em embalagem plástica, atóxica. 
Embalagem: de 1 kg. 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 

12 QUILO 

36 18/2735-36 

CAMARÃO BRANCO 
 
Camarão, médio, limpo, congelado. Crustáceo in 
natura, espécie: camarão, tamanho: médio. 
Apresentação: descascado (sem a carapaça, rabo 
ou cabeça), íntegro (sem furos ou rasgos), 
translúcido e brilhante, sem odor de amoníaco. 
Embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 

40 QUILO 

37 18/2735-37 

CARNE BOVINA – ALCATRA 
 
Carne bovina in natura, miolo de alcatra, bovino 
macho, peça congelada a -18ºc, peça inteira, limpo, 
resfriada e no máximo 10% de sebo e gordura com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Acondicionada 
em saco plástico transparente, atóxico, resistente, 
hermeticamente vedado. Embalado e entregue em 
conformidade com a legislação sanitária vigente. 

250 QUILO 
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38 18/2735-38 

CARNE BOVINA – CARNE DE SOL 
 
Carne bovina in natura, tipo carne de sol, 
apresentação peça inteira, características adicionais 
sem osso, resfriada e no máximo 10% de sebo e 
gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; 
embalada em saco plástico transparente, atóxico; 
possuir registro nos órgãos de inspeção sanitária. 
Temperatura de entrega- 18°c. Embalado e entregue 
em conformidade com a legislação sanitária vigente. 
 

200 QUILO 

39 18/2735-39 

CARNE BOVINA – CARNE MOÍDA 
 
Carne bovina moída com no máximo 3% de água, 
10% de gordura. Cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência 
de parasitas e larvas, deve ser isenta de cartilagens 
e de ossos; possuir autorização da vigilância 
sanitária. Embalagem atóxica em filme de pvc 
transparente ou saco plástico transparente, flexível e 
resistente, que garanta a integridade do produto até 
o momento do consumo. Embalado e entregue em 
conformidade com a legislação sanitária vigente. 
 

250 QUILO 

40 18/2735-40 

CARNE BOVINA - COXÃO MOLE 
 
Resfriada e no máximo 10% de sebo e gordura com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Acondicionada 
em saco plástico transparente, à vácuo, atóxico, 
resistente, hermeticamente vedado. Apresentar 
registro dos órgãos competentes na embalagem do 
produto. Embalado e entregue em conformidade 
com a legislação sanitária vigente. 
 

200 QUILO 

41 18/2735-41 

CARNE BOVINA – PAULISTA 
 
Carne bovina, tipo paulista, in natura, congelada, 
embalada a vácuo com as características 
organolépticas preservadas, em sacos plásticos 
transparentes. Embalado e entregue em 
conformidade com a legislação sanitária vigente. 
 

200 QUILO 

42 18/2735-42 

CARNE DE FRANGO – COXA 
 
Coxa de frango, congelada, in natura. sem 
sujidades, penas e carcaça. Livre de parasitas, 
micróbios e qualquer substância nociva. 
Embalagem: deve estar intacta, polietileno, 
transparente, atóxica. Embalado e entregue em 
conformidade com a legislação sanitária vigente. 
 

200 QUILO 
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43 18/2735-43 

CARNE DE FRANGO – FILÉ DE PEITO 
 
Filé de peito de frango in natura, congelado, livre de 
parasitas e de qualquer substancia contaminante 
que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração, 
odor e sabor próprio, em saco plástico transparente 
e atóxico, limpo e não violado, resistente, que 
garanta, a integridade do produto, acondicionado em 
caixas lacradas. Embalado e entregue em 
conformidade com a legislação sanitária vigente. 
 

400 QUILO 

44 18/2735-44 

CARNE DE FRANGO – SOBRECOXA 
 
Sobrecoxa de frango, congelada, in natura. não 
deve apresentar sujidades, penas e carcaça. livre de 
parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. 
Embalagem: deve estar intacta, polietileno, 
transparente, atóxica. Embalado e entregue em 
conformidade com a legislação sanitária vigente. 
 

200 QUILO 

45 18/2735-45 

CARNE SUÍNA – INGREDIENTES 
 
Ingredientes para feijoada: pés suíno, pele suína, 
costela suína, paleta suína, bacon, linguiça, sal e 
açúcar. Conservantes nitrato de sódio e nitrito de 
sódio, pacote com aproximadamente 880g. 
Embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 
 

100 QUILO 

46 18/2735-46 

CARNE SUÍNA – PERNIL (POSTAS) 
 
Postas de pernil suíno traseiro de 
aproximadamente120g cada apresentar consistência 
firme e compacta, gordura branca e firme, coloração 
rosada e cheiro característico de carne fresca, ser 
de primeira qualidade, acondicionada em 
embalagens plásticas atóxicas a vácuo, disposta em 
caixa de papelão reforçada e transportado 
adequadamente em carro baú climatizado. 
Embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 
 

40 QUILO 

47 18/2735-47 

CATCHUP 
 
Catchup, molho alimentício, composição básica 
concentrado tomate/sal/açúcar e condimento, 
aspecto físico líquido, prazo validade com 
conservante, quantidade calorias 68 kcal 
embalagem: 270g. Validade: mínima de 06 meses a 
partir da data de entrega. 
 

50 UNIDADE 
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48 18/2735-48 

CEBOLA 
 
Cebola in natura, tipo branca, com casca, sem 
umidade, lisa, brilhante e aderente ao bulbo, sem 
cortes, manchas, brotos, bolores e perfurações, ou 
outro defeito que possa alterar a sua aparência e 
qualidade, e ainda, sem presença de material 
arenoso ou argiloso. Embalado e entregue em 
conformidade com a legislação sanitária vigente. 
 

100 QUILO 

49 18/2735-49 

CENOURA 
 
Cenoura vermelha, fruto com casca íntegra, com 
coloração alaranjada uniforme. Não deverá 
apresentar danos de origem mecânica ou biológica 
que afete a sua aparência e qualidade; peso médio 
aproximado de 120 g cada. Embalado e entregue 
em conformidade com a legislação sanitária vigente. 
 

150 QUILO 

50 18/2735-50 

CEREAL INFANTIL  
 
Cereal infantil sabores diversos, tipo mucilon lácteo, 
de preparo instantâneo, preparado a partir de 
matérias primas sãs, limpas, enriquecido com 
vitaminas. embalagem de 400g. validade: mínima de 
06 meses a partir da data de entrega. 
 

300 UNIDADE 

51 18/2735-51 

CHÁ – SACHÊ 
 
Chá com embalagem rotulada, caixa com 10g, de 1ª 
qualidade, caixa com 10 unidades, sabor capim 
limão. Validade: mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega. 
 

10 CAIXA  

52 18/2735-52 

CHÁ – SACHÊ 
 
Chá com embalagem rotulada, caixa com 10g, de 1ª 
qualidade, caixa com 10 unidades, sabor camomila. 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
 

10 CAIXA 

53 18/2735-53 

CHÁ – SACHÊ 
 
Chá com embalagem rotulada, caixa com 10g, de 1ª 
qualidade, caixa com 10 unidades, sabor capim 
cidreira. Validade: mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega. 

10 CAIXA 
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54 18/2735-54 

CHARQUE 
 
Carne seca traseiro bovino, resfriada. 1ª qualidade, 
contendo identificação do produto, marcas e 
carimbos oficiais de acordo com as portarias do 
ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. A 
entrega deve ser feita na temperatura de 5ºc. 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
 

150 QUILO 

55 18/2735-55 

CHEIRO VERDE  
 
Cheiro verde de primeira qualidade, in natura, em 
maço, apresentando grau de evolução completo de 
tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de 
sujidades, parasitas e larvas. Embalado e entregue 
em conformidade com a legislação sanitária vigente. 
 

50 QUILO 

56 18/2735-56 

CHUCHU 
 
Chuchu, extra, não deverá apresentar danos de 
origem mecânica ou biológica que afete a sua 
aparência e qualidade com peso aproximado de 
150g. Embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 
 

150 QUILO 

57 18/2735-57 

CÔCO RALADO 
 
Côco ralado, apresentação desidratado e triturado, 
características adicionais desengordurado e 
desidratado, aplicação alimentação de pessoal. 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
 

10 QUILO 

58 18/2735-58 

CÔCO SECO 
 
Côco seco, apresentação inteiro, aplicação culinária 
em geral, características adicionais primeira 
qualidade com cerca de 400g. 
Embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 
 

10 UNIDADE 

59 18/2735-59 

COLHER DESCARTÁVEL REFEIÇÃO (MILHEIRO). 
 
Colher descartável para refeição, material plástico, 
cor branca, resistente, fabricados em conformidade 
com a ABNT. 
Embalagem: caixa com 1.000 (mil) unidades. 
Marca: prafesta, plastfood, straw plast ou com 
qualidade similar/equivalente. 

1 CAIXA 
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60 18/2735-60 

COLORAU 
 
Colorau, puro pó fino, de coloração avermelhada, 
sem presença de sujidades, de boa qualidade. 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 

40 QUILO 

61 18/2735-61 

COPO DESCARTAVEL (180 ML) 
 
Copo plástico descartável para café, em poliestireno, 
branco, atóxico, com capacidade de 180ml cada, 
acondicionados em caixa resistente e em 
conformidade com a ABNT. 
embalagem: com 100unidades. Marca: total plast, 
copaza, altacoppo, cristalcopo, copocentro, 
kerocopo, copomais, coposul ou com qualidade 
similar/equivalente. 
 

1.000 CENTO 

62 18/2735-62 

COPO DESCARTAVEL (50 ML) 
 
Copo plástico descartável para café, em poliestireno, 
branco, atóxico, com capacidade de 50ml cada, 
acondicionados em caixa resistente e em 
conformidade com a ABNT. Embalagem: com 100 
unidades, marca: prafesta, plastfood, straw plast ou 
com qualidade similar/equivalente. 
 

500 CENTO 

63 18/2735-63 

COUVE-FLOR 
 
Couve-flor de primeira qualidade, in natura, em pé, 
folhas íntegras, apresentando grau de evolução 
completo do tamanho, aroma e cor própria; isenta de 
sujidades, parasitas e larvas. Embalado e entregue 
em conformidade com a legislação sanitária vigente. 
 

12 QUILO 

64 18/2735-64 

CREME DE LEITE 
 
Creme de leite light, lata ou caixa de 200g. 
Confeccionada em material original de fábrica, 
contendo no corpo da embalagem especificação dos 
ingredientes, informações do fabricante e data de 
vencimento. Validade: mínima de 06 meses a partir 
da data de entrega. 
 

100 UNIDADE 
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65 18/2735-65 

DESINCRUSTANTE (GALÃO 5 LITROS) 
 
Detergente desincrustante, alcalino clorado. 
Composição: hidróxido de sódio, tensoativo 
aniônico, anfótero, hidrotopo, adjuvante, 
coadjuvante, sequestrante, carga, conservante e 
água e registro na anvisa. Informações básicas: 
especifico para limpar e desengordurar coifas, 
formas e sujidades oleosas em geral, indicado 
também na limpeza de qualquer superfície lavável e 
equipamentos que acumulam gorduras, inclusive 
carbonizadas, embalagem: bombona de 5 litros. 
 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. Marca: indeba, diversey, ecolab, 
adpro, renko, multquimica, pratt ou com qualidade 
similar/equivalente. 
 

5 UNIDADE 

66 18/2735-66 

DESINFETANTE CONCENTRADO (GALÃO 5 
LITROS). 
 
Líquido com ação desinfetante, germicida e 
bactericida, aromas diversos. Deverá conter 
identificação, procedência, número do lote, validade 
e número de registro no ministério da saúde, 
embalagem com capacidade 5 litros. 
 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. Marca: indeba, diversey, ecolab, 
adpro, renko, multquimica, pratt ou com qualidade 
similar/equivalente. 
 

150 UNIDADE 

67 18/2735-67 

DESODORIZADOR DE AR SPRAY (360ML). 
 
Desodorizador de ambientes, em forma de aerosol, 
aromas diversos, data de fabricação ou lote, prazo 
de validade. Embalagem com capacidade 360ml. 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
marca: bom ar air wick ou com qualidade 
similar/equivalente. 
 

60 UNIDADE 

68 18/2735-68 

DESODORIZADOR SANITÁRIO. 
 
Desodorizador sanitário, composição paradicloro 
benzeno, essência e corante, peso líquido 
aproximado de 35 g, aspecto físico tablete sólido, 
com suporte plástico para vaso sanitário. Registro 
na ANVISA. 
 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. Marca: q-odor, harpic, sanol, 
desodex, glade, pato ou com qualidade 
similar/equivalente. 
 

1800 UNIDADE 
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69 18/2735-69 

DETERGENTE PARA LOUÇAS (5 LITROS)  
 
Detergente concentrado para ser utilizado na 
maquina de lavar louças, alcalino, cáustico, clorado 
com ação antibacteriana. Detergente líquido neutro, 
para lavar louça, concentrado e biodegradável, 
antibactericida. Na embalagem deverá constar data 
de fabricação/validade registro na ANVISA.  
 
Embalagem: bombona de 5 litros. Validade: mínima 
de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.  
Marca: diversey, ecolab, adpro, renko, multquimica, 
pratt ou com qualidade similar/equivalente. 
 

50 UNIDADE 

70 18/2735-70 

DOCE DE LEITE 
 
Doce de leite em pote, tipo pastoso, em embalagem 
com capacidade de peso de 400g, com validade do 
produto. 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 

24 UNIDADE 

71 18/2735-71 

ERVILHA 
 
Ervilha simples - ervilha simples, reidratada em 
conserva, grãos inteiros, líquido translúcido, livre de 
impurezas, em latas de 2 kg. 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 

24 UNIDADE 

72 18/2735-72 

ESCOVA EM NYLON (ESCOVA DE MÃO) 
 
Escova para limpeza em geral com base resistente 
em polietileno, medindo aproximadamente 
(15cmx6cm). 
 
Marca: limpa forte, brasil piaçava, vonder ou com 
qualidade similar/equivalente. 
 

20 UNIDADE 

73 18/2735-73 

ESPONJA DUPLA FACE 
 
Esponja dupla face multiuso, composta de espuma 
de poliuretano, fibra sintética com abrasivos, 
embalada em pacote plástico, medindo 
aproximadamente (10cmx7cmx3cm) cada. 
Embalagem: contendo 3 (três) unidades. Marca: 
scotch brite, incesp, tinindo ou com qualidade 
similar/equivalente. 
 

90 UNIDADE 
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74 18/2735-74 

EXTRATO DE TOMATE 2KG 
 
Extrato de tomate, sem conservantes, com data de 
fabricação (no momento da entrega, não superior a 
30 dias) e data de validade. Embalagem de 2kg. 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 

25 UNIDADE 

75 18/2735-75 

FARINHA LÁCTEA  
 
Farinha de trigo, leite em pó integral, açúcar, sal, 
vitaminas com glúten, lata com 400g, com prazo de 
validade de no mínimo 06 (seis) meses. Validade: 
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de 
entrega. 
 

200 UNIDADE 

76 18/2735-76 

FARINHA SECA 
 
Farinha de mandioca, crua, seca, subgrupo fina, 
isenta de matéria terrosa, parasitas e larvas, sem 
fermentação ou ranço, sem bolores e leveduras, 
embalagem plástica atóxica transparente de 1kg. 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 

50 QUILO 

77 18/2735-77 

FAVA 
 
De 1ª qualidade, embalagem com 1kg, sem a 
presença de insetos, matérias estranhas ou 
impurezas, com grãos sadios, sem a presença de 
sujeira e materiais terrosos.  
Validade de 6 meses a partir da data de entrega. 
 

50 QUILO 

78 18/2735-78 

FÉCULA DE MANDIOCA 
 
Fécula de mandioca, pacote 1 kg. sem umidade e 
sem sujidades, com data de fabricação e prazo de 
validade. Validade de 6 meses a partir da data de 
entrega. 
 

20 UNIDADE 

79 18/2735-79 

FEIJÃO MULATA GORDA 
 
Feijão mulata gorda, rajado, novo, grãos graúdos, 
catado, sem sujidades, de 1ª qualidade, embalagem 
com 1 kg, sem a presença de insetos, matérias 
estranhas ou impurezas.  
Validade de 6 meses a partir da data de entrega. 
 

300 QUILO 

80 18/2735-80 

FEIJÃO PRETO 
 
Feijão preto novo grãos catados sem sujidade, de 1ª 
qualidade embalagem contendo 1 kg, sem a 
presença de insetos, matérias estranhas ou 
impurezas.  
Validade de 6 meses a partir da data de entrega. 
 

180 QUILO 
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81 18/2735-81 

FLANELA  
 
Flanela para limpeza de forma geral, medindo 
aproximadamente (60cm x 40cm), composição 
100% algodão.  
 
Marca: limppano, limpa bem, bom pano ou com 
qualidade similar/equivalente. 
 

50 UNIDADE 

82 18/2735-82 

FLOCÃO DE MILHO 
 
Flocão de milhos pré-cozidos, amarelos, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência 
de umidade, fermentação, ranço, isento de 
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g. 
Validade de 6 meses a partir da data de entrega. 
 

50 UNIDADE 

83 18/2735-83 

FLOCOS DE 3 (TRÊS) CEREAIS 
 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, 
farinha de trigo integral, açúcar, farinha de cevada, 
água, farinha de aveia, sal, vitaminas e mineral. 
Embalagem: com 400g. 
Validade de 6 meses a partir da data de entrega. 
 

200 UNIDADE 

84 18/2735-84 

FUBÁ DE ARROZ 
 
Fubá de arroz, pacote com 500g, com data de 
fabricação e validade. 
Validade de 6 meses a partir da data de entrega. 

50 UNIDADE 

85 18/2735-85 

GELATINA EM PÓ 
 
Gelatina: pó para preparo de gelatina; sabores: 
morango, uva, limão e abacaxi; com sal, agente 
tamponante, acidulante; aroma natural de frutas; 
corantes artificiais e outras substâncias permitidas. 
Embalagem: 1 kg. 
Validade de 6 meses a partir da data de entrega. 

10 UNIDADE 

86 18/2735-86 

GOMA DE MANDIOCA 
 
Goma de mandioca para tapioca, primeira 
qualidade, livre de impurezas.  
Embalagem: com 1 kg. 
Validade de 6 meses a partir da data de entrega. 

50 UNIDADE 
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87 18/2735-87 

GUARDANAPO DE PAPEL 
 
Guardanapo de papel, material celulose, cor branca, 
folha simples, medindo aproximadamente (14 cm x 
14 cm).  
Embalagem com 50 unidades. 
 
Marca: brilhopel, cepel, scala, mascot ou com 
qualidade similar/equivalente. 
 

400 UNIDADE 

88 18/2735-88 

INSETICIDA AEROSOL 300 ML 
 
Inodoro, envasado, isento de CFC, a empresa 
atende aos critérios de sustentabilidade ambiental, 
instrução normativa ibama n° 6, de 15/03/2013 e 
toda legislação correlata, prazo de garantia e 
validade. 
Embalagem: com capacidade de 300ml.  
 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 
Marca: sbp, baygon, raid ou com qualidade 
similar/equivalente. 
 

150 UNIDADE 

89 18/2735-89 

LARANJA PÊRA 
 
Fruta in natura, tipo laranja, espécie pêra, isenta de 
bichos, danos causados por agentes externos ou 
podridão, para aplicação alimentar, com peso 
aproximado de 200g. Embalado e entregue em 
conformidade com a legislação sanitária vigente. 
 

400 QUILO 

90 18/2735-90 

LEITE CONDENSADO 
 
Leite condensado tradicional, com leite natural, 
açúcar e lactose, características adicionais: produto 
próprio para consumo humano. Embalagem 
contendo 395g. 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 

100 UNIDADE 

91 18/2735-91 

LEITE DE CÔCO 
 
Leite de coco, concentrado e pasteurizado, 
rotulagem nutricional obrigatória e registro em órgão 
pertinente. Embalagem: 500ml. 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 

40 UNIDADE 
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92 18/2735-92 

LEITE EM PÓ INTEGRAL 
 
Leite em pó instantâneo, com porcentagem de 
gordura acima de 26%, acondicionado com 
rotulagem nutricional obrigatória. Embalagem: 01kg. 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega 
 

200 UNIDADE 

93 18/2735-93 

LEITE LÍQUIDO 
 
Leite líquido integral, apresentação embalagem 
tetrapack, tipo uht, conservado em ambiente seco e 
arejado. Embalagem: 01litro. 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 

150 LITRO 

94 18/2735-94 

LIMÃO TAITI 
 
Fruta in natura isenta de bichos, danos causados 
por agentes externos ou podridão, para aplicação 
alimentar com peso aproximado de 100g, embalado 
e entregue em conformidade com a legislação 
sanitária vigente. 
 

250 QUILO 

95 18/2735-95 

LIMPA INOX LIQUIDO 500 ML 
 
Produto líquido para limpeza de inox, e alumínio, 
composição: tensoativa não tóxico, biodegradável, 
sabão coadjuvante, corante, água, glicerina e ácido 
sulfônico.  
Embalagem: capacidade de 500 ml. 
Validade: mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. 
 
Marca: 3m, veja, pratice, coperalcool, mr. músculo, 
limpa vidros, reax cristal ou com qualidade 
similar/equivalente. 
 

30 UNIDADE 

96 18/2735-96 

LIMPA VIDROS (500 ML) 
 
Limpa vidros com tampa flip top, com bico dosador 
econômico, embalagens plásticas, frasco com 
500ml, registro no ministério da saúde, registro na 
ANVISA, data de fabricação, data de validade.  
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega.  
 
Marca: veja, pratice, coperalcool, mr. músculo, limpa 
vidros, reax cristal ou com qualidade 
similar/equivalente. 

50 UNIDADE 
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97 18/2735-97 

LINGUIÇA CALABRESA 
 
Linguiça calabresa, ingredientes básicos: carne 
suína, carne mecanicamente separada de aves, sal, 
proteína vegetal condimentos e outros. 
Embalagem plástica com 1kg, 
embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 

80 QUILO 

98 18/2735-98 

LUSTRA MÓVEIS 200 ML 
 
Lustra móveis à base de silicone, perfume suave, 
ação de secagem rápida, registro na anvisa data de 
fabricação, validade e o lote. 
Embalagem: capacidade de 200ml. 
 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 
Marca: peroba, poliflor ou com qualidade 
similar/equivalente. 
 

50 UNIDADE 

99 18/2735-99 

LUVA LÁTEX AMARELA 
 
Luva de borracha multiuso, confeccionada em látex, 
cano curto, palma antiderrapante, antialérgica, cor 
amarela, tamanhos variados.  
Produzida em conformidade com a nbr 13393/1995. 
Embalagem: contendo 1 (um) par. 
 
Marca: volk, danny silver, látex linea, yeling ou com 
qualidade similar/equivalente. 
 

100 PAR 

100 18/2735-100 

MAÇA FUJI 
 
Maçã nacional in natura, tipo fuji, cor vermelha, 
madura, isenta de insetos, lavas, sem perfurações. 
Embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 
 

300 QUILO 

101 18/2735-101 

MACARRÃO DE ARGOLA 
 
Macarrão tipo argola, a base de farinha, ovos, 
identificação do produto, marca do fabricante. 
Embalagem: 500g. 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 

150 UNIDADE 



 

19 
 

Sesc – Serviço Social do Comércio │ Departamento Regional no Maranhão │ www.sescma.com.br 

Sesc Administração, Edifício Francisco Guimarães e Souza, Av. dos Holandeses, S/N, Quadra 24, 

Bairro Jardim Renascença II – São Luís/MA, CEP: 65075-650 │ TEL +55 98 3215 1513/1514/1577 

 
 

102 18/2735-102 

MACARRÃO ESPAGUETE 
 
Massa seca de farinha de trigo com ovos, de sêmola 
data de fabricação, data de validade e informações 
nutricionais constantes no rótulo do produto. 
Embalagem: 500g. 
 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 

350 UNIDADE 

103 18/2735-103 

MAIONESE 
 
Maionese tradicional, acondicionada em caixa de 
papelão plastificada em embalagem de 200g. 
validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 

10 UNIDADE 

104 18/2735-104 

MAMÃO PAPAIA 
 
Mamão tipo papaia, in natura, maduro, fresco, em 
bom estado de conservação (sem amassados ou 
qualquer outra alteração em seu aspecto, cor ou 
sabor), embalado e entregue em conformidade com 
a legislação sanitária vigente. 
 

300 QUILO 

105 18/2735-105 

MARGARINA 
 
Margarina, composição básica óleo vegetal lipídeo 
hidrogenado, sabor com sal, estabilizante lecitina de 
soja e mono-glicerídeos e ácido graxo, acidulante 
acidez cítrica e conservante, para aplicação 
culinária. 
Embalagem de 500g. 
 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 

130 UNIDADE 

106 18/2735-106 

MARIOLA 
 
Doce tipo mariola sabores diversos (banana, goiaba 
e caju), embalagem contendo 50 docinhos, com 
aproximadamente: 25g cada. 
 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 

30 UNIDADE 

107 18/2735-107 

MASSA PARA BOLO 
 
Massa para bolo, sabor chocolate, acondicionada 
em embalagem plástica ou caixa atóxica. 
embalagem: pacote com 450g.  
 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 

50 UNIDADE 
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108 18/2735-108 

MASSA PARA BOLO 
 
Massa para bolo, sabor festas, acondicionada em 
embalagem plástica ou caixa atóxica. embalagem: 
pacote com 450g.  
 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 

50 UNIDADE 

109 18/2735-109 

MASSA PARA BOLO 
 
Massa para bolo, sabor laranja, acondicionada em 
embalagem plástica ou caixa atóxica.  
Embalagem: pacote com 450g. 
 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 

50 UNIDADE 

110 18/2735-110 

MAXIXE 
 
Maxixe de primeira qualidade, in natura, 
apresentando grau de maturação adequado a 
manipulação, transporte e consumo, com ausência 
de sujidades, parasitas e larvas, embalado e 
entregue em conformidade com a legislação 
sanitária vigente. 
 

30 QUILO 

111 18/2735-111 

MELANCIA 
 
Fruta de formato arredondado, in natura, madura, 
interior avermelhado, suculenta, pesando 
aproximadamente de 5 a 10kg e pronta para 
consumo humano, embalado e entregue em 
conformidade com a legislação sanitária vigente. 
 

300 QUILO 

112 18/2735-112 

MELÃO AMARELO 
 
Fruta in natura, tipo melão, espécie amarelo, isenta 
de bichos, danos causados por agentes externos ou 
podridão, para aplicação alimentar, embalado e 
entregue em conformidade com a legislação 
sanitária vigente. 
 

250 QUILO 

113 18/2735-113 

MILHO BRANCO 
 
Milho branco para mingau, produto isento de mofo, 
larvas e sujidades, com aspecto, odor e sabor 
próprios. 
Embalagem: 01 kg. 
 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
 

20 QUILO 
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114 18/2735-114 

MILHO DE PIPOCA 
 
Milho para pipoca, grãos inteiros, sadios, 
beneficiados, polido, limpo, isento de sujidades e 
outras misturas.  
Embalagem: 500g. 
 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
 

10 QUILO 

115 18/2735-115 

MILHO VERDE 
 
Milho verde, simples em conserva, grãos médios 
inteiros e uniformes, coloração amarelo, macio, 
imerso em líquido translúcido, livre de impurezas, 
acondicionados em embalagem com 2kg. 
 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
 

40 UNIDADE 

116 18/2735-116 

MUCILON PRONTINHO 
 
Mucilon prontinho frutas sortidas, embalagem tetra 
pak, caixa com 190 ml. 
 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
 

200 UNIDADE 

117 18/2735-117 

NAFTALINA 30G 
 
Naftalina, partículas sólidas brancas, insolúvel em 
água. 
Embalagem: pacote com 30 gramas. 
 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
 

100 UNIDADE 

118 18/2735-118 

ÓLEO DE SOJA 
 
Óleo vegetal comestível óleo de soja comestível, 
puro, refinado, embalagem plástica, transparente e 
atóxica.  
Embalagem: 900 ml.  
 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
 

200 UNIDADE 

119 18/2735-119 

ORÉGANO 
 
Orégano com folhas íntegras, odores característicos 
da espécie acondicionados em pacote com 10 g. 
 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
 

20 UNIDADE 
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120 18/2735-120 

OVO DE GALINHA 
 
Cartela de ovo de galinha in natura, branco, médio, 
pesando no mínimo 50gramas por unidade, isento 
de sujidades, fungos e substancias toxicas, 
acondicionado em embalagem apropriada e suas 
condições deverão estar de acordo com a 
riispoa/ma, res.01 de 05/07/91. 
Embalagem: cartela com 30 ovos. 

40 UNIDADE 

121 18/2735-121 

PÁ DE LIXO COMUM 
 
Pá coletora de lixo, uso doméstico, com cabo de 
madeira e base em poliestireno, modelo sem tampa.  
Medida aproximada do cabo: 90 cm, medida 
aproximada da base de plástico: 27cm x 27cm. 

10 UNIDADE 

122 18/2735-122 

PALHA DE AÇO 
 
Em aço carbono, abrasividade fina para limpeza e 
brilho, com identificação do produto, marca do 
fabricante e prazo de validade.  
Embalagem: pacote de 60g com 08 (oito) unidades.  
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
 
Marca: brillo, assolan, limppano, show brilho, veja ou 
com qualidade similar/equivalente. 
 

154 UNIDADE 

123 18/2735-123 

PANO DE CHÃO (40 CM X 60CM). 
 
Pano para limpeza em tecido de 100% algodão, 
trama fechada, alvejado uniformemente, costurado 
tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de 
impureza e contaminação.  
 
Medidas aproximadas: (40cmx60cm). 
 
Marca: benzolimp, fort limp, opportuna, estilotex ou 
com qualidade similar/equivalente. 
 

200 UNIDADE 

124 18/2735-124 

PANO PERFEX (ROLO 300M). 
 
Pano multiuso tipo perfex ideal para substituir os 
panos comuns, nos locais. Possui ação 
antibacteriana. Não retém odores. Alto poder de 
absorção, composição: 70% viscose / 30% poliéster 
40g/m², medidas aproximadas do rolo: 300m x 
30cm. 
 
Marca: furatto, limtech, campclean, mr. wipe, 
multiuso ou com qualidade similar/equivalente. 
 

24 UNIDADE 
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125 18/2735-125 

PÃO MASSA FINA 
 
Pão francês, com peso aproximadamente de 50g, 
embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 
 

1.400 UNIDADE 

126 18/2735-126 

PÃO MASSA GROSSA 
 
Pão francês, com peso aproximadamente de 50gm, 
embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 
 

1.400 UNIDADE 

127 18/2735-127 

PAPEL ALUMÍNIO (30 CM). 
 
Papel em composição de alumínio em rolo para uso 
doméstico para várias finalidades.  
Medidas aproximadas: 7,5m x 30cm.  
 
Marca: alumileste, wyda, bompack, termo prat ou 
com qualidade similar/equivalente. 
 

50 UNIDADE 

128 18/2735-128 

PAPEL FILME (1.000 M). 
 
Papel filme para uso em restaurante, material pvc-
cloreto de polivinila, bobina.  
Medidas aproximadas: 1.000m x 40cm.  
 
Marca: alpfilm, lusafilm, plastico filme ou com 
qualidade similar/equivalente. 
 

12 UNIDADE 

129 18/2735-129 

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 
 
Material celulose virgem, tipo picotado, quantidade 
folhas dupla, cor branca, características adicionais 
extrafino, sem perfume.  
Medida aproximada: (30m x 10cm) cxl. 
Embalagem: pacote com 4 rolos. 
 
Marca: personal, duetto, neve, pluma, velud vip ou 
com qualidade similar/equivalente. 
 

384 UNIDADE 

130 18/2735-130 

PAPEL TOALHA (FARDO 1.250 FOLHAS). 
 
Papel toalha embalados individualmente com 
material plástico impermeável, toalhas interfolhadas 
na cor branca, 100% celulose, material não 
reciclado. 
Medidas aproximadas: 23cm x 21cm. 
Embalagem: contendo 1.250 folhas. 
 
Marca: polar, nobre, santher ou com qualidade 
similar/equivalente. 
 

50 UNIDADE 
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131 18/2735-131 

PÉ – DE – MOLEQUE 
 
Doces variados (banana, pé de moleque, goiaba), 
acondicionada em porções individuais, em papel-
celofane, transparente, atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado. A embalagem deve conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote data de fabricação e 
quantidade do produto. 
 
Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data 
de entrega.  
Embalagem: contendo 50 tabletes. 
 

16 UNIDADE 

132 18/2735-132 

PEIXE – PESCADA AMARELA (POSTAS) 
 
Pescada amarela, em postas, sem cabeça, sem 
calda, sem vísceras, congelado, em unidades de 
250g aproximadamente, embalados em papel filme 
plástico atóxico e transparente, acondicionado em 
caixas de papelão lacradas e transportado 
adequadamente em carro baú climatizado, 
embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 
 

60 QUILO 

133 18/2735-133 

PEPINO 
 
Pepino caipira, extra graúdo, com peso aproximado 
de 100g.  
                                                                                                            
Embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 
 

50 QUILO 

134 18/2735-134 

PÊRA 
 
Fruta in natura, tipo pêra, isenta de bichos, danos 
causados por agentes externos ou podridão, para 
aplicação alimentar, embalado e entregue em 
conformidade com a legislação sanitária vigente. 

300 QUILO 

135 18/2735-135 

PIMENTA DE CHEIRO 
 
In natura, fresca, firme, íntegra, sem rachaduras, 
com casca lisa e lustrosa, sem manchas, sem 
podridão, sem deformações, embalado e entregue 
em conformidade com a legislação sanitária vigente. 
 

30 QUILO 

136 18/2735-136 

PIMENTA DO REINO 
 
Preta, moída, embalagem plástica, transparente e 
atóxica com 500g, contendo rotulagem nutricional 
obrigatória, embalado e entregue em conformidade 
com a legislação sanitária vigente. 
 

10 UNIDADE 
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137 18/2735-137 

PIMENTÃO VERDE 
 
Pimentão verde, graúdo, com peso aproximado de 
100g, embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 

150 QUILO 

138 18/2735-138 

POLPA DE ABACAXI 
 
Polpa de abacaxi, com procedência rotulada, 
inspecionada pela vigilância sanitária, peso de 1kg, 
embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 

200 QUILO 

139 18/2735-139 

POLPA DE ACEROLA 
 
Polpa de acerola, com procedência rotulada, 
inspecionada pela vigilância sanitária, com peso de 
1 kg, embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 

100 QUILO 

140 18/2735-140 

POLPA DE BACURI 
 
Polpa de bacuri, sem adição de açúcar, com 
rotulagem nutricional obrigatória, registro em órgão 
pertinente. 
 
Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data 
de entrega. 

100 QUILO 

141 18/2735-141 

POLPA DE CAJÁ 
 
Polpa de cajá, com procedência rotulada, 
inspecionada pela vigilância  
sanitária, com peso de 1kg. 
 
Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data 
de entrega. 
 

200 QUILO 

142 18/2735-142 

POLPA DE CAJÚ 
 
Polpa de caju, com procedência rotulada, 
inspecionada pela vigilância sanitária, com peso de 
1 kg.  
 
Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data 
de entrega. 
 

150 QUILO 

143 18/2735-143 

POLPA DE CUPUAÇÚ 
 
Polpa de cupuaçu com procedência rotulada, 
inspecionada pela vigilância sanitária, com peso de 
1kg. 
 
Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data 
de entrega. 
 

100 QUILO 
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144 18/2735-144 

POLPA DE GOIABA 
 
Polpa de goiaba, com procedência rotulada, 
inspecionada pela vigilância sanitária, com peso de 
1kg. 
 
Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data 
de entrega. 
 

200 QUILO 

145 18/2735-145 

POLPA DE GRAVIOLA 
 
Polpa de graviola, com procedência rotulada, 
inspecionada pela vigilância sanitária, com 1 kg.  
 
Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data 
de entrega. 
 

100 QUILO 

146 18/2735-146 

POLPA DE MARACUJÁ 
 
Polpa de maracujá, com procedência rotulada, 
inspecionada pela vigilância sanitária, com peso de 
1kg. 
Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data 
de entrega. 

150 QUILO 

147 18/2735-147 

POLPA DE UVA 
 
Polpa de uva, com procedência rotulada, 
inspecionada pela vigilância sanitária, com peso de 
1 kg. 
 Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data 
de entrega. 

150 QUILO 

148 18/2735-148 

PRATO DESCARTÁVEL FUNDO - SOBREMESA 
15CM 
 
Prato plástico descartável, fundo, para sobremesa. 
Medida: 15cm diâmetro. 
 
Marca: maratá, pra festa, cristal ou com qualidade 
similar/equivalente. 
 

10 CENTO 

149 18/2735-149 

PRATO DESCARTÁVEL RASO -15CM 
 
Prato plástico descartável, raso, para sobremesa. 
Medida: 15 cm diâmetro. 
 
Marca: maratá, pra festa, cristal ou com qualidade 
similar/equivalente. 
 

10 CENTO 
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150 18/2735-150 

PRESUNTO DE PERÚ (FATIADO). 
 
Presunto de peru fatiado, embalagem 
hermeticamente fechada, embalado e entregue em 
conformidade com a legislação sanitária vigente. 
 

90 QUILO 

151 18/2735-151 

QUEIJO MUSSARELA – FATIADO 
 
Queijo mussarela, fatiado, resfriado, embalagem 
hermeticamente fechada, embalado e entregue em 
conformidade com a legislação sanitária vigente. 
 

90 QUILO 

152 18/2735-152 

QUEIJO RALADO 
 
Queijo ralado, ingredientes queijo parmezon, 
material embalagem papel metálico, para aplicação 
culinária. 
Embalagem: pacote com 50g. 
 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
 

50 UNIDADE 

153 18/2735-153 

QUIABO 
 
Quiabo liso de primeira qualidade, in natura, 
apresentando grau de maturação adequado à 
manipulação, transporte e consumo, com ausência 
de sujidades, parasitas e larvas, com peso 
aproximado de 05g cada. 
embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 
 

20 QUILO 

154 18/2735-154 

REFRIGERANTE ANTÁRTICA 
 
Refrigerante antártica, lacrado, embalagem tipo pet 
de 2 litros. 
Embalagem: fardo com 6 (seis) unidades, alidade: 
mínima de 06 meses a partir da data de entrega.  
 
Observação: a existência da marca na descrição, 
dá-se por motivo de evitarmos marcas de baixa 
aceitação pela a clientela que frequenta e usufrui 
dos serviços prestados pelo sesc na cidade de 
Itapecuru. 
 

10 FARDO 

155 18/2735-155 

REFRIGERANTE COCA-COLA 
 
Refrigerante coca-cola, lacrado, embalagem tipo pet 
de 2 litros, embalagem: fardo com 6 (seis) unidades. 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega, observação: a existência da marca na 
descrição dá-se por motivo de evitarmos marcas de 
baixa aceitação pela clientela que frequenta e 
usufrui dos serviços prestados pelo Sesc na cidade 
de Itapecuru. 
 

10 FARDO 
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156 18/2735-156 

REFRIGERANTE FANTA LARANJA 
 
Refrigerante fanta laranja, lacrado, embalagem tipo 
pet de 2 litros, embalagem: fardo com 6 (seis) 
unidades, validade: mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega. 
  
Observação: a existência da marca na descrição, 
dá-se por motivo de evitarmos marcas de baixa 
aceitação pela a clientela que frequenta e usufrui 
dos serviços prestados pelo sesc na cidade de 
Itapecuru. 
 

10 FARDO 

157 18/2735-157 

REFRIGERANTE JESUS 
 
Refrigerante jesus, lacrado, embalagem tipo pet de 2 
litros, embalagem: fardo com 6 (seis) unidades. 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
 
Observação: a existência da marca na descrição dá-
se por motivo de evitarmos marcas de baixa 
aceitação pela clientela que frequenta e usufrui dos 
serviços prestados pelo Sesc na cidade de 
Itapecuru. 
 

10 FARDO 

158 18/2735-158 

REFRIGERANTE KUAIT 
 
Refrigerante kuait, lacrado, embalagem tipo pet de 
2litros. embalagem: fardo com 6 (seis) unidades, 
validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
 
Observação: a existência da marca na descrição, 
dá-se por motivo de evitarmos marcas de baixa 
aceitação pela clientela que frequenta e usufrui dos 
serviços prestados pelo sesc na cidade de 
Itapecuru. 
 

10 FARDO 

159 18/2735-159 

REPOLHO VERDE 
 
Repolho verde, de primeira qualidade, in natura, 
apresentando grau de maturação adequado a 
manipulação, transporte e consumo, com ausência 
de sujidades, parasitas e larvas, com peso 
aproximado de 200g, embalado e entregue em 
conformidade com a legislação sanitária vigente. 
 

50 QUILO 
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160 18/2735-160 

RODO DE ALUMINIO (60CM). 
 
Rodo com cabo de alumínio flexível (possibilitando 
movimentos em varias direções), rosqueável e sua 
base composta por borracha fixada em uma peça de 
alumínio, quantidade borrachas na base: 1 unidade.  
 
Medidas aproximadas: 60 cm (base) e 1,20m (cabo).  
 
Marca: odim, benzolimp, bettanin ou com qualidade 
similar/equivalente. 
 

20 UNIDADE 

161 18/2735-161 

SABÃO EM BARRA (EMBALAGEM DE 1 KG). 
 
Sabão comum glicerinado, elaborado com 
puríssimas matérias primas, rendimento e alta 
durabilidade, 100% biodegradável, embalagem: 
pacote com 5 barras. 
 
Marca: garoto, ypê, minuano, bem-te-vi ou com 
qualidade similar/equivalente. 

50 UNIDADE 

162 18/2735-162 

SABÃO EM PÓ 
 
Sabão em pó, utilizado para lavagem de roupa, 
alvejante e amaciante, pacote com 1 kg. 
 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
 

100 UNIDADE 

163 18/2735-163 

SABONETE LÍQUIDO (5 LITROS). 
 
Para uso como limpeza e antissepsia das mãos, 
odores diversos, viscoso, neutro, biodegradável, a 
base de clorhexidina, com registro no ministério da 
saúde.  
Embalagem: bombona de 5 litros. 
validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 
 
Marca: diversey, ecolab, adpro, renko, multquimica, 
pratt ou com qualidade similar/equivalente. 
 

100 UNIDADE 

164 18/2735-164 

SACO DE LIXO 100 LITROS 
 
Saco para coletar lixo, reforçado, cor preta, produto 
em conformidade com a norma da ABNT, 
composição: 98% polietileno e 2% pigmento, 
capacidade: 100 litros. 
 
Marca: fort bag, bl, emba lixo, dover roll, só lixo, 
marq plas, fort pack, esfre bom, basico, lev fort ou 
com qualidade similar/equivalente. 
 

10 CENTO 
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165 18/2735-165 

SACO DE LIXO 15 LITROS 
 
Saco para coletar lixo, reforçado, cor preta, produto 
em conformidade com a norma ABNT. composição: 
98% polietileno e 2% pigmento, capacidade: 15litros.  
 
Marca: fort bag, bl, emba lixo, dover roll, só lixo, 
marq plas, fort pack, esfre bom, basico, lev fort ou 
com qualidade similar/equivalente. 
 

10 CENTO 

166 18/2735-166 

SACO DE LIXO 200 LITROS 
 
Saco para coletar lixo, reforçado, cor preta, produto 
em conformidade com a norma da ABNT. 
Composição: 98% polietileno e 2% pigmento, 
capacidade: 200 litros. 
 
Marca: fort bag, bl, emba lixo, dover roll, só lixo, 
marq plas, fort pack ou com qualidade 
similar/equivalente. 
 

10 CENTO 

167 18/2735-167 

SACO DE LIXO 50 LITROS 
 
Saco para coletar lixo, reforçado, cor preta, produto 
em conformidade com a norma ABNT. Composição: 
98% polietileno e 2% pigmento, capacidade: 50 
litros. 
 
Marca: fort bag, bl, emba lixo, dover roll, só lixo, 
marq plas, fort pack, esfre bom, basico, lev fort ou 
com qualidade similar/equivalente. 
 

10 CENTO 

168 18/2735-168 

SACO DE PIPOCA 
 
Saco para pipoca, de 1ª qualidade, embalagem com 
100 unidades, medindo aproximadamente 11cm x 
10cm. 
 

24 CENTO 

169 18/2735-169 

SACO PARA CONSERVA DE ALIMENTOS  
 
Saco plástico para congelar e conservar alimentos, 
tamanho grande, com zíper, medidas aproximadas 
de 35x45cm. 
 

2 CENTO 

170 18/2735-170 

SACO PARA CONSERVA DE ALIMENTOS  
 
Saco plástico para congelar e conservar alimentos, 
tamanho médio, com zíper, medidas aproximadas 
de (30x40) cm. 
 

2 CENTO 
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171 18/2735-171 

SAL 
 
Sal refinado, composto por cloreto de sódio extraído 
de fontes naturais, refinado, iodado, embalagem 
plástica atóxica de 1 kg. 
 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 

 

30 QUILO 

172 18/2735-172 

SALSICHA 
 
Preparada com carnes bovina e/ou de aves e carnes 
mecanicamente separadas até o limite máximo de 
40%, miúdos comestíveis de bovinos, tendões, pele 
e gorduras, industrialmente embalada, resfriada, 
acondicionada em embalagem plástica transparente 
atóxica não reciclada. 
embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 
 

200 QUILO 

173 18/2735-173 

SARDINHA EM CONSERVA 
 
Sardinha em conserva graúda de 1ª qualidade, 
unidade com aproximadamente 125g.  
 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 

1.100 UNIDADE 

174 18/2735-174 

SODA CÁUSTICA (1KG). 
 
Hidróxido de sódio, aspecto físico escamas 
esbranquiçadas, altamente higroscópico, peso 
molecular 40, fórmula química naoh, grau de pureza 
mínima de 95%. 
Validade: mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega.  
 
Marca: zap clean, politriz, bradoc, yara ou com 
qualidade similar/equivalente. 

15 QUILO 

175 18/2735-175 

SOJA 
 
Proteína de soja texturizada, natural, de cor clara, 
apresentação flocos, aspecto físico desidratada, 
embalagem com 400g. 
 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 

30 UNIDADE 
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176 18/2735-176 

SUCO DE ABACAXI 
 
Suco concentrado, sem açúcar, com conservantes, 
produto próprio para consumo humano.  
Embalagem: 1 litro. 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
 

100 LITRO 

177 18/2735-177 

SUCO DE ACEROLA 
 
Suco concentrado, sem açúcar, com conservantes, 
produto próprio para consumo humano.  
Embalagem: 1litro validade: mínima de 06 meses a 
partir da data de entrega. 
 

100 LITRO 

178 18/2735-178 

SUCO DE CAJÚ 
 
Suco concentrado, sem açúcar, com conservantes, 
produto próprio para consumo humano.  
Embalagem: 1 litro. 
 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
 

100 LITRO 

179 18/2735-179 

SUCO DE GOIABA 
 
Suco concentrado, sem açúcar, com conservantes, 
produto próprio para consumo humano.  
Embalagem: 1litro. 
 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
 

100 LITRO 

180 18/2735-180 

SUCO DE GOIABA - 200ML 
 
Suco de goiaba, líquido, em embalagem tetra pack 
de 200 ml, as embalagens devem conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência e informações nutricionais. 
 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
 

100 UNIDADE 

181 18/2735-181 

SUCO DE UVA 
 
Suco concentrado, sem açúcar, com conservantes, 
produto próprio para consumo humano. 
Embalagem: 1litro. 
 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
 

100 LITRO 
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182 18/2735-182 

TANGERINA 
 
Fruta in natura isenta de bichos, danos causados 
por agentes externos ou podridão, para aplicação 
alimentar, com peso aproximado de 200g. 
 
Embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 
 

300 QUILO 

183 18/2735-183 

TOMATE 
 
Tomate, de primeira qualidade, in natura, 
apresentando grau de maturação adequado a 
manipulação, transporte e consumo, com ausência 
de sujidades, parasitas e larvas, com peso 
aproximado de 150g. Embalado e entregue em 
conformidade com a legislação sanitária vigente. 
 

200 QUILO 

184 18/2735-184 

TOUCA DESCARTÁVEL (100 UNIDADES). 
 
Touca descartável, tipo sanfonada, em tnt, cor 
branca, para uso em cozinha industrial, tamanho 
único padrão com elástico. 
 
Embalagem: pacote com 100 unidades.  
 
Marca: descarpack, prot desc, lagrotta azurra, medix 
ou com qualidade similar/equivalente. 
 

12 CENTO 

185 18/2735-185 

TRIGO COM FERMENTO 
 
Farinha de trigo, pó fino, coloração branca, com 
fermento, de boa 
qualidade, embalagem com 01 kg, odor e sabor 
característico, sem presença de umidade e rancidez. 
 
Validade: mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
 

100 QUILO 

186 18/2735-186 

UVA PASSAS 
 
Fruta in natura, tipo uva, sem caroço, espécie passa, 
isenta de bichos, danos causados por agentes 
externos ou podridão, para aplicação alimentar, 
embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 
 

10 QUILO 
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187 18/2735-187 

VASSOURA DE PELO (60 CM). 
 
Vassoura com cerdas de pêlo sintético, cabo 
rosqueável, para limpeza em áreas internas, piso 
liso, com cabo de madeira plastificado. 
medida do cabo: aproximadamente 115 cm, medida 
da base: 60 cm.  
Marca: gasparini e bettanin ou com qualidade 
similar/equivalente. 
 

30 UNIDADE 

188 18/2735-188 

VINAGRE 
 
Vinagre branco, ácidos orgânicos e minerais 
produzido a partir de 100% de fermentados de 
frutas, cereais ou cana de açúcar, acondicionados 
em frascos plásticos com tampa inviolável, 
hermeticamente fechado, com 750 ml.  
 
Validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
 

100 UNIDADE 

189 18/2735-189 

VINAGREIRA 
 
Vinagreira, folhas verdes, pronto para o consumo, as 
folhas devem estar livres de manchas escuras e de 
perfurações. 
 
Embalado e entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. 

50 QUILO 

190 18/2735-190 

UVA ROXA 
 
Uva roxa, doce, especial, com peso aproximado em 
cachos de 200g. 
 

50 QUILO 

191 18/2735-191 

LUVA NITRÍLICA (MANIPULAÇÃO DE 
ALIMENTOS). 
 
Luva para procedimentos de corte e no preparo de 
alimentos em cozinhas industriais, material: 100% 
de polímero de nitrilo sintético, sem pó, tamanhos 
variados, punho curto. 
Embalagem: caixa com 100 unidades. 
 
Marca: talge, descarpack profissional, super max, 
dpk ou com qualidade similar/equivalente. 
 

2 CAIXA 
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192 18/2735-192 

VASSOURA PIAÇAVA N° 05 
 
Vassoura com cerdas piaçava para uso geral. 
deverá constar no produto etiqueta com dados de 
identificação do fabricante medida do cabo: 
aproximadamente 150 cm, medida da base: 
aproximadamente 27cm.  
 
Marca: dell forte, brasil piaçava, 3 colinas, passe 
limpe ou com qualidade similar/equivalente. 
 

60 UNIDADE 

193 18/2735-193 

VASSOURA NYLON (40CM). 
 
Vassoura em nylon sintético, cabo madeira 
plastificado, rosqueável, medindo no mínimo 1,20m. 
medida do cabo: aproximadamente 1,20m medida 
da base: aproximadamente 40cm 
 
Marca: condor, bettanin, odim ou com qualidade 
similar/equivalente. 
 

12 UNIDADE 

194 18/2735-194 

VASSOURINHA PIAÇAVA (35CM). 
 
Vassourinha para uso diverso, cabo de madeira, 
cerdas em piaçava, tamanho: 35 cm de 
comprimento. 
 
Marca: 4 irmãos, nacional, papelex, paraense ou 
com qualidade similar/equivalente. 
 

12 UNIDADE 

 
 
1 - O prazo de entrega será de até 08 (oito) dias após assinatura do Pedido ao 
Fornecedor – PAF. Não sendo indicado o prazo de entrega na proposta fica 
subentendido como de 08 (oito) dias. 
 
2 - Deverá ser indicada na proposta a marca dos itens 05 ao 12, 14 ao 22, 24, 27, 
30 ao 35, 47, 50 ao 53, 57, 59 ao 62, 64 ao 88, 90 ao 93, 95 ao 103, 105 ao 109, 
113 ao 118, 121 ao 124, 127 ao 131, 138 ao 152, 154 ao 158, 160 ao 181, 184, 
185, 187, 188, 191 ao 194. 
 
2.1 – Para os itens 116, 154, 155, 156, 157 e 158, deverão ser cotada as marcas 
descritas no Anexo I, pois de acordo com a justificativa do requisitante, deverão ser 
ofertadas essas marcas para não se obter outras inferiores e de baixa aceitação pela 
clientela do Sesc MA. 
 
3 - A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias. 
 
4 - No preço cotado deverão ser incluídas todas as despesas com encargos sociais, 
tributos, descontos, emolumentos, impostos, fretes, despesas diretas e indiretas que 
sejam devidas em decorrência do fornecimento dos itens objeto desta licitação. 
 


