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CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 20/0001-CC 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

ANEXO I 
 

DESCRIÇÕES DOS ITENS 
 

ITEM 
Uso 

interno 
(RCMS) 

N° do 
item 
na 

RCMS 

DESCRIÇÃO 

Total 
estimado  

Sesc 
Caxias 

Unidade de 
medida 

1 19/5890 1 
Abóbora japonesa/moranga média peso 
aproximada 2 kg. 

200 QUILOGRAMA 

2 19/5890 2 
Abobrinha graúda de boa qualidade, peso 
aproximado de 400g. 

90 QUILOGRAMA 

3 19/5890 3 
Acelga com folhas integras isenta de 
sujidades e insetos. 

90 QUILOGRAMA 

4 19/5890 4 
Alface hidropônica com folhas intactas e sem 
resíduos terrosos 

90 QUILOGRAMA 

5 19/5890 5 
Banana prata madura com peso aproximado 
de 150g padronizada 

1.000 QUILOGRAMA 

6 19/5890 6 
Batata doce beneficiada especial com peso 
aproximado de 250g 

70 QUILOGRAMA 

7 19/5890 7 
Batata inglesa beneficiada lisa especial com 
peso aproximado de 250g 

600 QUILOGRAMA 

8 19/5890 8 
Berinjela sem sujidades, peso aproximado de 
300g. 

80 QUILOGRAMA 

9 19/5890 9 
Beterraba extra graúda de boa consistência 
peso aproximado de 200g. 

80 QUILOGRAMA 

10 19/5890 10 
Cebola graúda com peso aproximado de 250 
g 

400 QUILOGRAMA 

11 19/5890 11 
Cenoura extra graúda com peso aproximado 
de 200 g 

500 QUILOGRAMA 

12 19/5890 12 Cheiro-verde (cebolinha e salsinha) 35 QUILOGRAMA 

13 19/5890 13 Chuchu extra com peso aproximado de 150 g 190 QUILOGRAMA 

14 19/5890 14 Coco da praia seco de boa qualidade. 20 QUILOGRAMA 

15 19/5890 15 
Couve-flor sem folhagem com peso 
aproximado de 1 kg. 

90 QUILOGRAMA 

16 19/5890 16 
Laranja pera média peso aproximado de 
200g. padronizado amarela sem manchas 

1.200 QUILOGRAMA 

17 19/5890 17 Limão Taiti graúdo peso aproximado de 100g. 100 QUILOGRAMA 

18 19/5890 18 
Maça vermelha nacional fugi peso 
aproximado de 50g. 

200 QUILOGRAMA 

19 19/5890 19 
Macaxeira média, sem sujidades peso 
aproximado de 600g. 

100 QUILOGRAMA 
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20 19/5890 20 
Maxixe sem sujidades com peso aproximado 
de 50g. 

50 QUILOGRAMA 

21 19/5890 21 
Melancia madura com peso aproximado de 
10 kg. 

300 QUILOGRAMA 

22 19/5890 22 
Pepino caipira extra graúdo peso aproximado 
de 100g. 

160 QUILOGRAMA 

23 19/5890 23 
Pimenta de cheiro graúda peso aproximado 
de 05 g 

20 QUILOGRAMA 

24 19/5890 24 
Pimentão verde extra graúdo com peso 
aproximado de 100g 

300 QUILOGRAMA 

25 19/5890 25 Quiabo liso peso aproximado de 05 g 40 QUILOGRAMA 

26 19/5890 26 
Repolho roxo extra graúdo peso aproximado 
de 200g. 

90 QUILOGRAMA 

27 19/5890 27 
Repolho verde extra graúdo peso aproximado 
de 200g. 

240 QUILOGRAMA 

28 19/5890 28 
Tomate vermelho graúdo maduro c/ peso 
aproximado de 150g 

400 QUILOGRAMA 

29 19/5890 29 Uva verde doce graúda. 200 QUILOGRAMA 

30 19/5890 30 Vagem macarrão verde sem manchas 90 QUILOGRAMA 

31 19/5163 1 

Embalagem térmica em isopor, tipo executiva 
com 3 divisórias para refeições com as 
dimensões mínimas: 5,2cm altura x 4cm de 
profundidade x 27,5cm de frente x 21,5cm de 
lateral. tampa separada da caixa. Caixa com 
100 unidades. 

410 CAIXA 

32 19/5927 1 
Colher descartável, material plástico, cor 
branca, aplicação refeição, embalagem com 
50 unidades. 

200 PACOTE 

33 19/5927 2 

Copo descartável (180 ml). Em poliestireno, 
branco, atóxico, com capacidade de 180ml 
cada, acondicionados em caixa resistente e 
em conformidade com a ABNT. Embalagem 
com 100 unidades. 

1.000 CENTO 

34 19/5927 3 

Copo descartável (300 ml), em poliestireno, 
branco, atóxico, com capacidade de 300 ml, 
cada, acondicionados em caixa resistente e 
em conformidade com a ABNT. Embalagem: 
com 100 unidades. 

1.000 CENTO 

35 19/5927 4 

Copo descartável (50 ml) para café, em 
poliestireno, branco, atóxico, com capacidade 
de 50 ml cada, acondicionados em caixa 
resistente e em conformidade com a ABNT. 
Embalagem: com 100 unidades 

200 CENTO 
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36 19/5927 5 

Guardanapo de papel de 14 cm x 14 cm 
material celulose, cor branca, folha simples, 
medindo aproximadamente (14cm x 14cm).  
Embalagem com 50 unidades. 

600 PACOTE 

37 19/5927 6 
Papel toalha em rolo na cor branco com 60 
toalhas de 22x20cm cada. 

400 ROLO 

38 19/5927 7 

Papel toalha (fardo 1.250 folhas), embalados 
individualmente com material plástico 
impermeável, toalhas interfolhadas na cor 
branca, 100% celulose, material não 
reciclado. 

160 UNIDADE 

39 19/5927 8 

Papel higiênico branco folha dupla. Material 
celulose virgem, tipo picotado, quantidade 
folhas dupla, cor branca, características 
adicionais extra-fino, sem perfume. Medida 
aproximada: (30m x 10cm) c x i. Embalagem: 
pacote com 4 rolos 

2.600 ROLO 

40 19/5927 9 Pilhas alcalinas - c de 1,5v Panasonic 10 PAR 

41 19/5927 10 Pilhas alcalinas aa de 1,5 v Panasonic 20 PAR 

42 19/5927 11 Pilhas alcalinas aaa de 1,5v Panasonic 20 PAR 

43 19/5927 12 

Saco de plástico para lixo, de 200 litros, 
reforçado, cor preta, produto em 
conformidade com a norma ABNT. Material 
reciclável não perecível, composição 98% 
polietileno e 2% pigmento de acordo com as 
especificações do INMETRO com data de 
fabricação e validade. 

5.000 UNIDADE 

44 19/5927 13 

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. 

4.000 UNIDADE 

45 19/5927 14 

Saco plástico para lixo capacidade 15 litros, 
reforçado, cor preta, produto em 
conformidade com a norma ABNT. Material 
reciclável não perecível composição 
polietileno 98% com 2% de pigmento, de 
acordo as especificações do INMETRO com 
data de fabricação e validade. 

4.000 UNIDADE 

46 19/5927 15 

Saco plástico para lixo capacidade 50 litros, 
reforçado, cor preta, produto em 
conformidade com a norma ABNT. Material 
reciclável não perecível composição 
polietileno 98% com 2% de pigmento, de 
acordo as especificações do INMETRO com 
data de fabricação e validade. 

4.000 UNIDADE 
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47 19/5927 16 
Saco plástico transparente, resistente 
capacidade 1 lt. 

5 MILHEIRO 

48 19/5927 17 
Sacola plástica resistente. Produto em 
polietileno, na cor branca, capacidade 5 kg. 

50 MILHEIRO 

49 19/5927 18 Sacola plástica med. 24x34 pequena 50 MILHEIRO 

50 19/5927 19 
Sacola plástica branca resistente capacidade 
de 3 kg, para acondicionamento diversos, 
conforme ABNT, capacidade de 3kg. 

50 MILHEIRO 

51 19/5927 20 

Touca descartável tipo sanfonada pacotes 
com 100 unidades, em tnt, cor branca, para 
uso em cozinha industrial, tamanho único 
padrão com elástico. Embalagem: pacote 
com 100 unidades. 

50 PACOTE 

52 19/5927 21 Bateria 12 v – Panasonic. 12 UNIDADE 

53 19/5894 1 

Açafrão em pó puro de1ª qualidade 
embalagem com 200g. Validade mínima para 
a entrega de 04 meses. 

5 QUILOGRAMA 

54 19/5894 2 

Achocolatado em pó solúvel emb. c/ 400g rico 
em vitaminas e fonte de ferro e cálcio. 
Validade mínima para o recebimento de 4 
meses. 

120 UNIDADE 

55 19/5894 3 

Açúcar cristal alvo refinado sem sujidades de 
1ª qualidade emb. c/ 1kg. Pacotes 
devidamente lacrados, sem perfurações, com 
data de fabricação e validade. Embalagem: 
01kg, validade: mínima de 06 (seis) meses a 
contar da data de entrega. 

1.200 QUILOGRAMA 

56 19/5894 4 

Adoçante líquido de 1ª qualidade embalagem 
com 100 ml. Validade mínima para o 
recebimento de 4 meses. 

2 UNIDADE 

57 19/5894 5 

Água mineral em copo emb. c/200ml, caixa 
com 48 unidades. Validade mínima de 4 
meses para a entrega. 

40 CAIXA 

58 19/5894 6 

Água mineral garrafão retornável de 20 litros 
com líquidos, apenas o líquido. Validade 
mínima de 4 meses para a entrega. 

120 GALÃO 

59 19/5894 7 

Água sanitária (1 litro). Composição química 
hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor de cloro 2,5%, aplicação para 
limpeza comum. Validade: mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. 

400 UNIDADE 

60 19/5894 8 

Álcool em gel com teor de no mínimo 46,2° 
inpm. Acondicionado em embalagem 
reforçada de 1 litro, rotulo com lote, data de 
fabricação / validade, composição e 
procedência, registro na ANVISA. Validade: 
mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. 

192 UNIDADE 
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61 19/5894 9 
Álcool líquido de boa qualidade a 70° 
embalagem de 1lt certificado pelo inmetro. 150 LITRO 

62 19/5894 10 

Alho graúdo importado sem sujidades e sem 
avarias com validade e 1º qualidade 
embalagem com 1k. Pacotes de 1 kg, 
identificados com data de fabricação e 
validade e validade mínima para o 
recebimento de 4 meses. 

100 QUILOGRAMA 

63 19/5894 11 Ameixa em calda lata com 400g. 24 UNIDADE 

64 19/5894 12 

Amido de milho de boa qualidade caixa com 
500g. Validade mínima para a entrega de 04 
meses. 

100 UNIDADE 

65 19/5894 13 

Arroz beneficiado polido longo fino tipo 1 
agulhinha inteiro de boa qualidade 
embalagem com 1kg. 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. 

4.000 QUILOGRAMA 

66 19/5894 14 

Azeite de oliva puro extra virgem de 1ª 
qualidade com acidez máxima de 5% 
embalagem c/ 500ml. Validade mínima para o 
recebimento de 4 meses. 

150 UNIDADE 

67 19/5894 15 

Azeitona, sem caroço, embalagem com 280g. 
Validade mínima para a entrega de 04 
meses. 

400 VIDRO 

68 19/5894 16 Bacalhau sauth cure corrente 60 QUILOGRAMA 

69 19/5894 17 

Bacon fatiado resfriado em embalagem com 1 
kg, embalado à vácuo, em saco plástico 
transparente e atóxico, limpo, não violado, 
resistente, a gordura deve ser branca e a 
carne avermelhada, enquanto o couro 
marrom e dourado, dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, lote, peso 
líquido com data de fabricação e validade, 
número do registro no ministério da 
agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do 
sif. 

90 QUILOGRAMA 

70 19/5894 18 

Batata palito congelada, embalagem 
hermeticamente fechada peso aproximado de 
500g. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação do 
produto, nome do fabricante, informações 
nutricionais, número do lote, peso líquido, 
data de fabricação e validade número do 
registro no ministério da agricultura/sif/dipoa. 

50 PACOTE 

71 19/5894 19 

Biscoito agua e sal amanteigado, de primeira 
qualidade, embalagem com 400g. Validade 
mínima para o recebimento de 4 meses. 200 PACOTE 
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72 19/5894 20 

Biscoito integral diversos sabores com 
procedência rotulada embalagem contendo 
144g. 

300 PACOTE 

73 19/5894 21 
Biscoito de leite pacote de 140 g. Validade 
mínima de 3 meses da data de fabricação. 200 PACOTE 

74 19/5894 22 

Café torrado e moído puro de boa qualidade, 
emb. A vácuo c/ 250g. Com selo de pureza 
da associação brasileira da indústria do café - 
abic. Validade mínima para o recebimento de 
4 meses. 

250 PACOTE 

75 19/5894 23 
Caldo de carne, embalagem com 126g 
contendo 12 tabletes. 200 CAIXA 

76 19/5894 24 
Caldo de galinha embalagem com 126g, 
contendo 12 tabletes. 200 CAIXA 

77 19/5894 25 

Camarão fresco grande com casca, 
congelado, embalagem hermeticamente 
fechada, com peso aproximado de 01 kg, 
procedência, peso líquido, data de fabricação 
e validade. Carimbo de inspeção do SIF ou 
SIM. 

60 QUILOGRAMA 

78 19/5894 26 

Carne (bisteca suína) fatiada, refrigerada s/ 
resíduos com peso aproximado de 250g. 
Embalada individualmente em plásticos e 
transparente e atóxico, condicionado em 
caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, 
resistentes, que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo. a 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, informações nutricionais, número 
do lote, data de fabricação e validade, peso 
liquido número do registro no ministério da 
agricultura / sif / dipoa e carimbo de inspeção 
do sif. 

240 QUILOGRAMA 

79 19/5894 27 

Carne (pernil de porco) congelado, sem 
resíduos embalagem hermeticamente 
fechada com peso aprox. 10kg. Limpo, 
embalado individualmente em plásticos 
transparente e atóxico, acondicionado em 
caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, 
resistentes, que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo. a 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, informações nutricionais, número 
do lote, data de fabricação e validade, peso 
liquido número do registro no ministério da 
agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do 
SIF. 

240 QUILOGRAMA 
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80 19/5894 28 

Carne (bisteca bovina) fatiada, refrigerada 
sem resíduos com peso aproximado de 250g. 
Embalada individualmente em plásticos e 
transparente e atóxico, condicionado em 
caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, 
resistentes, que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo. a 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, informações nutricionais, número 
do lote, data de fabricação e validade, peso 
liquido número do registro no ministério da 
agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do 
SIF. 

160 QUILOGRAMA 

81 19/5894 29 

Carne com osso (alcatra) sem resíduos. 
Embalagem à vácuo com peso aproximado de 
01kg, de primeira qualidade, isenta de aditivos 
ou substancias estranhas ao produto que sejam 
impróprias ao consumo e que alterem suas 
características naturais (física, química e 
organoléptica). A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, informações 
nutricionais, número do lote, data de fabricação 
e validade, peso liquido número do registro no 
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de 
inspeção do SIF. 

200 QUILOGRAMA 

82 19/5894 30 

Carne (costela de porco) refrigerada sem 
resíduos c/ peso aproximado 1 kg. 
embalagem à vácuo, de primeira qualidade, 
isenta de aditivos ou substancias estranhas 
ao produto que sejam impróprias ao consumo 
e que alterem suas características naturais 
(física, química e organoléptica). A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, informações nutricionais, número 
do lote, data de fabricação e validade, peso 
liquido número do registro no ministério da 
agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 
do SIF. 
 

240 QUILOGRAMA 

83 19/5894 31 

Carne de bode, refrigerada sem resíduos. 
com peso aproximado de 10kg. Contendo no 
máximo 10% de gordura, embalado a vácuo, 
procedência peso líquido, data de fabricação 
e validade. Carimbo de inspeção do sif ou 
sim. 
 

160 QUILOGRAMA 

84 
 

19/5894 32 

Carne charque de carne traseira, refrigerada 
embalagem, com 05 kg a vácuo. Embalado a 
vácuo. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, informações 
nutricionais, número do lote, data de validade, 
peso liquido, número do registro no ministério 
da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção 
do sif. 

160 QUILOGRAMA 
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85 19/5894 33 

Carne de primeira (coxão mole, chã, coxão 
de dentro, polpa) sem resíduo congelado 
embalagem a vácuo com peso aproximado 
de 5kg. Embalagem à vácuo, de primeira 
qualidade, isenta de aditivos ou substancias 
estranhas ao produto que sejam impróprias 
ao consumo e que alterem suas 
características naturais (física, química e 
organoléptica). A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, informações 
nutricionais, número do lote, data de 
fabricação e validade, peso liquido número do 
registro no ministério da agricultura / sif / 
dipoa e carimbo de inspeção do sif. 

2.400 QUILOGRAMA 

86 19/5894 34 

Carne de primeira moída (chã de dentro, 
patinho). Congelada, embalagem 
hermeticamente fechada, com peso 
aproximado de 01kg. Embalagem à vácuo, de 
primeira qualidade, isenta de aditivos ou 
substancias estranhas ao produto que sejam 
impróprias ao consumo e que alterem suas 
características naturais (física, química e 
organoléptica). a embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, informações 
nutricionais, número do lote, data de 
fabricação e validade, peso liquido, número 
do registro no ministério da agricultura / sif / 
dipoa e carimbo de inspeção do SIF. 

100 QUILOGRAMA 

87 19/5894 35 

Carne de sol (chã de dentro, alcatra, miolo de 
alcatra) em resíduos espessura 1,5cm de 1ª 
qualidade, refrigerada, embalagem 
hermeticamente fechada, com peso 
aproximado 5kg, embalada a vácuo, em 
sacos plásticos transparentes e atóxicos, 
limpos, não violados, resistentes, que 
garantam a integridade do produto. 
Embalagem com identificação do produto, 
marca do fabricante, lote, data de fabricação 
e validade, peso líquido, número do registro 
no ministério da agricultura/sif/dipoa e 
carimbo de inspeção do SIF. 

100 QUILOGRAMA 

88 19/5894 36 

Cat-chup cremoso com boa consistência de 
1ª qualidade emb. com quantidade mínima 3 
kg. validade mínima para a entrega de 04 
meses. 

5 UNIDADE 

89 19/5894 37 Cera líquida, galão contendo 5 litros. 50 GALÃO 

90 19/5894 38 

Cereal integral composto de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal 
e aromatizantes embalagem com 400g. 

48 UNIDADE 
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91 19/5894 39 
Cerveja Brahma em lata de 350ml 
embalagem com 12 unidades. Validade 
mínima de 4 meses para a entrega. 

20 FARDO 

92 19/5894 40 
Cerveja Skol em lata de 350ml embalagem 
com 12 unidades. Validade mínima de 4 
meses para a entrega. 

20 FARDO 

93 19/5894 41 

Cominho catado e moído sem sujidades com 
procedência rotulada de 1ª qualidade. 
Validade mínima para o recebimento do 
produto de 4 meses. 

20 QUILOGRAMA 

94 19/5894 42 

Coxa e sobrecoxa de frango embalada em 
saco plástico transparente atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garanta a integridade 
do produto até o momento do consumo. a 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, informações nutricionais, número 
do lote, data de fabricação e validade, peso 
líquido, número do registro no ministério da 
agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do 
sif. 

5.600 QUILOGRAMA 

95 19/5894 43 
Creme de leite em conserva de 1ª qualidade 
embalagem com 300g. Validade mínima para 
o recebimento do produto de 4 meses. 

500 LATA 

96 19/5894 44 

Desinfetante líquido concentrado diluição de 
1/50, p/ desodorização ambiental, aroma 
floral, lavanda biodegradável e perfumado, 
deverá conter identificação, procedência, 
número do lote, validade e número de registro 
no ministério da saúde. Validade: mínima de 
6 meses a partir da data de entrega. 

50 LITRO 

97 19/5894 45 

Desodorizador de ar tb c/360 ml. Aroma (anti-
tabaco, flores de vannila, jasmim, brisa do 
mar, campos de lavanda). Data de fabricação 
ou lote, prazo de validade. Embalagem com 
capacidade 360 ml. Validade: mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. 

120 TUBO 

98 19/5894 46 

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 6 meses a partir da data 
de entrega. 

192 UNIDADE 
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99 19/5894 47 

Detergente líquido neutro, para lavar louça, 
concentrado e biodegradável, antibactericida. 
Na embalagem deverá constar data de 
fabricação, validade e registro na ANVISA. 
Embalagem: bombona de 5 litros. Validade: 
mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. 

400 LITRO 

100 19/5894 48 
 Ervilha em conserva de 1ª qualidade 
embalagem c/ 300g 

400 LATA 

101 19/5894 49 
Esponja dupla face, composta de espuma 
medindo aproximadamente 10 cm x 7 cm x 3 
cm. com data de validade e fabricação 

200 UNIDADE 

102 19/5894 50 

Extrato de tomate de tomate em conserva de 
1ª qualidade embalagem de 180g. Validade 
mínima para o recebimento do produto de 4 
meses. 

480 LATA 

103 19/5894 51 
Farinha de milho em flocos enriquecida com 
ferro e acido fólico, embalagens com 500g. 

60 UNIDADE 

104 19/5894 52 
Farinha de rosca embalagem de 500 g c/ data 
de fabricação e validade 

50 PACOTE 

105 19/5894 53 

Farinha de tapioca de bolo tipo 1, granulado, 
de 1ª qualidade, embalagem com 1kg, 
validade mínima para o recebimento do 
produto de 4 meses 

50 QUILOGRAMA 

106 19/5894 54 

Farinha de trigo, pó fino, coloração branca 
com fermento de boa qualidade embalagem 
com 01 kg. validade mínima para o 
recebimento de 4 meses. 

1.000 QUILOGRAMA 

 
107 

19/5894 55 

Farinha de trigo, pó fino, coloração branca 
sem fermento de boa qualidade embalagem 
com 01 kg odor sabor característico sem a 
presença de umidade e rancidez. Validade 
mínima para o recebimento de 4 meses. 

200 QUILOGRAMA 

108 19/5894 56 

Farinha seca de mandioca torrada de 1ª 
qualidade em embalagem com 01 kg. isenta 
de matérias terrosas, parasitas e umidade, 
apresentar coloração branca e ausência de 
odores estranhos. Validade mínima para o 
recebimento de 4 meses. 

760 QUILOGRAMA 

109 19/5894 57 
Fava de 1ª qualidade com grãos graúdos e 
sadios, sem a presença de sujeira e materiais 
terrosos. 

50 QUILOGRAMA 
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110 19/5894 58 

Feijão branco fradinho catado grãos graúdos 
sem sujidades embalagem com 01 kg. catado 
sem sujidades, sem a presença de insetos, 
matérias estranhas ou impurezas, apresentar 
laudo de classificação constando o teor 
máximo de impureza 15%, para que não 
ocorra bolores e leveduras após o 
empacotamento.  
Marca: natural, camil e campo belo ou com 
qualidade similar/equivalente 

60 QUILOGRAMA 

111 19/5894 59 

Feijão mulata gorda rajado novo grãos 
graúdo catado sem sujidades, 1ª qualidade 
embalagem com 01kg, para que não ocorra 
bolores e leveduras após empacotamento, 
sem a presença de insetos, matérias 
estranhas ou impurezas, apresentar laudo de 
classificação constando o teor máximo de 
impureza 15%, validade mínima para o 
recebimento de 4 meses. 

500 QUILOGRAMA 

112 19/5894 60 

Feijão preto novo catado grãos graúdos sem 
sujidades de 1ª qualidade em emb. com 01kg. 
Catado, sem sujidades, sem a presença de 
insetos, matérias estranhas ou impurezas, 
apresentar laudo de classificação constando 
o teor máximo de impureza 15%, para que 
não ocorra bolores e leveduras após o 
empacotamento, embalagem com 01kg. 
Validade mínima para o recebimento de 4 
meses. 

200 QUILOGRAMA 

113 19/5894 61 

Feijão sempre verde, sem sujidades 
embalagem com 01 kg. catado sem 
sujidades, sem a presença de insetos, 
matérias estranhas ou impurezas, apresentar 
laudo de classificação constando o teor 
máximo de impureza 15%, para que não 
ocorra bolores e leveduras após o 
empacotamento, embalagem com 01kg. 

200 QUILOGRAMA 

114 19/5894 62 
Fermento biológico seco instantâneo 
embalagem com 10g. 200 PACOTE 

115 19/5894 63 

Flanela.  
Flanela para limpeza de forma geral. Medindo 
aproximadamente (60cm x 40cm), 
composição 100% algodão. 

200 UNIDADE 

116 19/5894 64 

Folha de louro seca de 1ª qualidade com 
procedência rotulada emb. com 300 g. 
validade mínima para o recebimento do 
material de 4 meses. 

40 PACOTE 
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117 19/5894 65 

Fósforo pequeno. Palito de fósforo fabricado 
em madeira de reflorestamento, cabeça 
vermelha ou marrom medindo 
aproximadamente (2cm x 3cm x 5cm) cada. 
Embalagem: pacote contendo 10 caixas. 
Marca: paraná, fiat lux, gaboardi, que luz ou 
com qualidade similar/equivalente. 

200 PACOTE 

118 19/5894 66 

Inseticida aerossol 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 300 ml. Validade: mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. 

96 UNIDADE 

119 19/5894 67 

Leite condensado de 1ª qualidade 
embalagem com 395 g. validade mínima para 
o recebimento de 4 meses. 400 LATA 

120 19/5894 68 

Leite de coco de 1ª qualidade emb. com 500 
ml. Validade mínima para o recebimento do 
produto de 4 meses. 

180 UNIDADE 

121 19/5894 69 Leite em pó integral em lata de 400g 48 LATA 

122 19/5894 70 

Leite líquido integral tipo longa vida 
esterilizado emb. com 1l. Proveniente de 
ordenha de vaca sadia, submetido a 
esterilização e outros processos tecnológicos, 
provenientes de estabelecimentos oficiais. 
Validade mínima para o recebimento do 
produto de 4 meses. 

600 LITRO 

123 19/5894 71 

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 6 meses a partir da data 
de entrega. 

120 UNIDADE 

124 19/5894 72 

Multiuso (500 ml) detergente limpador 
multiuso, instantâneo, desengordurante, 
embalagem plástica benzenossulfonato. 
Embalagem plástica de 500ml. Validade: 
mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. 

240 UNIDADE 

125 19/5894 73 

Linguiça calabresa, emb. creowak 
hermeticamente fechada c/2,5kg. Embalado à 
vácuo, em saco plástico transparente e 
atóxico, limpo, não violado, resistente, que 
garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo. a embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
informações nutricionais, número do lote, 
data de fabricação e validade, peso liquido, 
número do registro no ministério da 
agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do 
sif. 

200 QUILOGRAMA 
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126 19/5894 74 

Linguiça toscana suína congelada 
embalagem a vácuo com peso aproximado 
de 05kg. Em saco plástico transparente e 
atóxico, limpo, não violado, resistente, que 
garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
informações nutricionais, número do lote, 
data de fabricação e validade, peso liquido, 
número do registro no ministério da 
agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do 
sif. 

200 QUILOGRAMA 

127 19/5894 75 

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 200 ml. Validade: mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. Marca: 
peroba, pollflor, nobre ou com qualidade 
similar/equivalente. 

120 UNIDADE 

128 19/5894 76 
Luvas 100% látex com palma antiderrapante 
revestida internamente com algodão tam.p. 

20 PAR 

129 19/5894 77 
Luvas 100% látex com palma antiderrapante 
revestida internamente com algodão tam.m. 

10 PAR 

130 19/5894 78 
Luvas 100% látex c/ palma antiderrapante 
revestida internamente de algodão 
observação tamanho g. 

20 PAR 

131 19/5894 79 

Macarrão espaguete com sêmola de ovos de 
1ª qualidade embalagem c/ 500g. Com 
validade mínima para o recebimento de 4 
meses. 

600 UNIDADE 

132 19/5894 80 

Macarrão para lasanha com sêmola de ovos 
de 1ª qualidade embalagem c/ 500g. Com 
validade mínima para o recebimento de 4 
meses. 

40 UNIDADE 

133 19/5894 81 
Macarrão parafuso com sêmola de ovos de 1ª 
qualidade embalagem c/ 500g. Com validade 
mínima para o recebimento de 4 meses. 

120 UNIDADE 

134 19/5894 82 

Maionese de consistência, odor e boa 
aparência de 1ª qualidade embalagem com 
500g. Validade mínima de 4 meses para a 
entrega. 

60 VIDRO 

135 19/5894 83 

Margarina vegetal com sal e 75% de lipídios 
de 1ª qualidade embalagem com 15kg. 
Validade mínima para o recebimento de 4 
meses. 

15 UNIDADE 
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  136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         19/5894 84 
Mariola sabores diversos (banana, goiaba e 
caju) de 1ª qualidade com peso de 40 g. Data 
mínima para o recebimento de 4 meses. 

80 UNIDADE 

137 19/5894 85 
Milho de pipoca sem sujidades de 1ª 
qualidade, embalagem com 500g. Data 
mínima para o recebimento de 4 meses. 

60 UNIDADE 

138 19/5894 86 
Milho verde em conserva de 1ª qualidade 
com procedência rotulada embalagem com 
300 g. 

600 LATA 

139 19/5894 87 
Molho inglês de primeira qualidade, emb. de 
150 ml, com data de fabricação e validade. 

96 VIDRO 

140 19/5894 88 
Molho shoyo de 1ª qualidade embalagem 
com 150ml. Validade mínima para o 
recebimento de 4 meses. 

96 VIDRO 

141 19/5894 89 
Naftalina partículas sólidas brancas, insolúvel 
em água emb. 30g. Validade: mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. 

100 PACOTE 

142 19/5894 90 
Óleo comestível de soja refinado de 1ª 
qualidade emb.com 900 ml. Validade mínima 
para o recebimento de 4 meses. 

1.000 UNIDADE 

143 19/5894 91 
Orégano de boa qualidade procedência 
rotulada embalagem com 200 g. 

100 PACOTE 

144 19/5894 92 
Ovo de galinha branco grande, sem 
sujidades, com casca íntegra embalados em 
bandeja com 30 unidades. 

240 DÚZIA 

145 19/5894 93 

Pá de lixo comum (90 cm). 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 

146 19/5894 94 
Palito dental de madeira roliço de boa 
qualidade, caixa com 100und. 

200 CAIXA 

147 19/5894 95 Panetone de 500g. Sabores variados. 50 UNIDADE 

148 19/5894 96 
Pano absorvente para pia medindo 29cm x 
29cm. 

100 UNIDADE 

149 19/5894 97 
Pano de prato diversas cores medindo 
70cmx50cm. 

100 UNIDADE 

150 19/5894 98 
Pão de forma comum em pacote de 500g, 
pacotes com validade de fabricação e 
duração. 

100 PACOTE 

151 19/5894 99 Pão para cachorro quente 1.000 UNIDADE 
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152 19/5894 100 

Papel alumínio (30 cm). Papel em 
composição de alumínio em rolo para uso 
doméstico para várias finalidades. Medidas 
aproximadas: 7,5m x 30cm. 

150 UNIDADE 

153 19/5894 101 

Papel filme (1.000 m). Para uso em 
restaurante. Material pvc - cloreto de 
polivinila, bobina. Medidas aproximadas: 
1.000m x 40cm. Marca: alpfilm, lusafilm, 
plástico filme, ultrafilme ou com qualidade 
similar/equivalente. 

50 UNIDADE 

154 19/5894 102 

Peito de frango com osso congelado, sem 
resíduos, embalagem hermeticamente 
fechada, com peso aproximado de 1 kg 
congelada, embalado em saco plástico 
transparente atóxico, limpo, não violado, 
resistente, que garanta a integridade do 
produto até o momento do consumo. a 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, informações nutricionais, número 
do lote, data de fabricação e validade, peso 
liquido número do registro no ministério da 
agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do 
sif. 

960 QUILOGRAMA 

155 19/5894 103 

Peixe serra em posta, de boa aparência sem 
resíduos, peso aproximado de 1,5kg, 
embalagem hermeticamente fechada. 
procedência, peso liquido, data de fabricação 
e validade. Carimbo de inspeção do SIF ou 
SIM. 

200 QUILOGRAMA 

156 19/5894 104 
Pimenta do reino catada sem sujidades de 1ª 
qualidade com procedência rotulada emb. 
com 500g. 

15 QUILOGRAMA 

157 19/5894 105 

Pó fino de coloração avermelhada sem a 
presença de sujidades de boa qualidade. 
Embalagem com 100g. Validade mínima para 
a entrega do produto de 4 meses. 

80 QUILOGRAMA 

158 19/5894 106 
Polpa de acerola com procedência rotulada, 
inspecionada pela vigilância sanitária. 

350 QUILOGRAMA 

159 19/5894 107 
Polpa de bacuri com procedência rotulada, 
inspecionada pela vigilância sanitária. 

200 QUILOGRAMA 

160 19/5894 108 
Polpa de cajá com procedência rotulada, 
inspecionada pela vigilância sanitária. 

300 QUILOGRAMA 
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161 19/5894 109 
Polpa de caju com procedência rotulada, 
inspecionada pela vigilância sanitária peso de 
1 kg. 

100 QUILOGRAMA 

162 19/5894 110 

Peixe pescada amarela em posta sem 
resíduos, sem vísceras e sem cauda, 
congelada peso aproximado da posta 150g. 
Procedência, peso liquido, data de fabricação 
e validade. Carimbo de inspeção do SIF ou 
SIM. 

200 QUILOGRAMA 

163 19/5894 111 

Presunto de peru em barra, com peso de 3,5 
kg resfriado, embalagem hermeticamente 
fechada. a embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, informações 
nutricionais, número do lote, data de 
fabricação e validade, peso liquido, número 
do registro no ministério da 
agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 
do SIF. 

120 QUILOGRAMA 

164 19/5894 112 
Proteína texturizada de soja (carne de soja) 
branca 

200 QUILOGRAMA 

165 19/5894 113 

Queijo mussarela em barra com peso 
aproximado de 4 kg, resfriado. Em 
embalagem hermeticamente fechada. 
Embalagem com identificação do produto, 
marca do fabricante, lote, data de fabricação 
e validade, peso líquido, número do registro 
no ministério da agricultura/sif/dipoa e 
carimbo de inspeção do SIF. 

120 QUILOGRAMA 

166 19/5894 114 

Queijo coalho em barra com peso 
aproximado de 3,5 kg resfriado em 
embalagem hermeticamente fechada, dados 
de identificação do produto, marca do 
fabricante, lote, peso líquido, c/ data de 
fabricação e validade. Número do registro no 
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo 
de inspeção do SIF. 

100 QUILOGRAMA 

167 19/5894 115 
Polpa de maracujá, com procedência 
rotulada, inspecionada pela vigilância 
sanitária. 

300 QUILOGRAMA 

168 19/5894 116 
Refrigerante coca cola pet de 2 l emb. c/ 6 
unid. Validade mínima de 4 meses para a 
entrega. Marca: Coca-Cola 

10 PACOTE 

169 19/5894 117 
Refrigerante coca cola lata c/350 ml emb. c/ 
12 unidades. Validade mínima de 4 meses 
para a entrega. 

10 FARDO 
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170 19/5894 118 
Refrigerante Fanta laranja lata com 350 ml 
embalagem com 12 unidades. Validade 
mínima de 4 meses para a entrega. 

10 FARDO 

171 19/5894 119 
Refrigerante Fanta laranja pet 2lt, embalagem 
contendo 6 unidades. Validade mínima de 4 
meses para a entrega. 

10 PACOTE 

172 19/5894 120 
Refrigerante guaraná antártica embalagem 
pet 2 lt, fardo contendo 6 unidades. Validade 
mínima de 4 meses para a entrega. 

10 PACOTE 

173 19/5894 121 
Refrigerante guaraná antártica lata com 
350ml, embalagem contendo 12 unidades. 
Validade mínima de 4 meses para a entrega. 

10 FARDO 

174 19/5894 122 
Refrigerante jesus embalagem pet 2 lt, fardo 
contendo 6 unidades. Validade mínima de 4 
meses para a entrega. 

10 PACOTE 

175 19/5894 123 
Refrigerante jesus lata com 350ml 
embalagem com 12 unidades. Validade 
mínima de 4 meses para a entrega. 

10 FARDO 

176 19/5894 124 

Rodo de alumínio (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: 60cm 
(base) e 1,20m (cabo). 

20 UNIDADE 

177 19/5894 125 

Sabão em barra comum glicerinado 
embalagem de 1kg. Elaborado com 
puríssimas matérias primas, rendimento e alta 
durabilidade, 100% biodegradável. 
Embalagem: pacote com 5 barras. 

160 QUILOGRAMA 

178 19/5894 126 Sabão em pó comum caixa com 500g 360 PACOTE 

179 19/5894 127 

Sabonete liquido perfumado para mãos. 
Sabonete líquido perfumado para as mãos: 
características físico-químicas: 
aspecto: líquido ph: 9,3 a 10,3 

100 LITRO 

180 19/5894 128 
Sachê de catchup de 1ª qualidade peso liq. 
8g. Validade mínima de 4 meses para a 
entrega 

10.000 UNIDADE 

181 19/5894 129 
Sachê de maionese de 1ª qualidade peso liq. 
8 g. validade mínima de 4 meses para a 
entrega. 

10.000 UNIDADE 
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182 19/5894 130 
Sal grosso temperado para churrasco 
embalagem com 500g. 

40 UNIDADE 

183 19/5894 131 
Sal refinado de 1ª qualidade sem sujidades 
emb.c/ 01kg. Validade mínima para o 
recebimento de 4 meses. 

140 QUILOGRAMA 

184 19/5894 132 

Salsicha fresca congelada, embalagem com 5 
kg. embalada a vácuo, em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos, não 
violados, resistentes, que garantam a 
integridade do produto. Embalagem com 
identificação do produto, marca do fabricante, 
lote, data de fabricação e validade, peso 
líquido, número do registro no ministério da 
agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do 
SIF 

40 QUILOGRAMA 

185 19/5894 133 
Sardinha em conserva graúda de 1ª 
qualidade emb. com 130g. Validade mínima 
para o recebimento de 4 meses. 

600 LATA 

186 19/5894 134 
Soda cáustica embalagem com 1kg, com 
data de fabricação e validade 

60 UNIDADE 

187 19/5894 135 
Uva passas sem caroço de 1ª qualidade com 
procedência rotulada embalagem 
hermeticamente fechada com 200g. 

100 PACOTE 

188 19/5894 136 
Vasculhador de teto com cabo longo, com 
cerdas em material sintético. 

20 UNIDADE 

189 19/5894 137 
Vassoura de cerdas de nylon de boa 
qualidade, com cabo e base plástica medindo 
29 cm. 

30 UNIDADE 

190 19/5894 138 

Vassoura piaçava n°05 com cerdas piaçava 
para uso geral, de 1,30 m fixo. Deverá 
constar no produto etiqueta com dados de 
identificação do fabricante. Medida do cabo: 
aproximadamente 150 cm. Medida da base: 
aproximadamente 27 cm. 

30 UNIDADE 

191 19/5894 139 
Vinagre de álcool 100% natural de boa 
qualidade embalagem com 750 ml. Validade 
mínima para o recebimento de 4 meses. 

240 VIDRO 

192 19/5894 140 

Pano de chão (40 cm x 60 cm). 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: 40cm x 60cm. 

300 UNIDADE 

193 19/5894 141 Refil para mop úmido porta dobrada 300g 30 UNIDADE 
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194 19/5894 142 
Molho de pimenta vermelha picante 
embalagem contendo 150ml. 

120 UNIDADE 

195 19/5894 143 

Palha de aço (pacote 60g), em aço carbono, 
abrasividade fina para limpeza e brilho, com 
identificação do produto, marca do fabricante 
e prazo de validade. Embalagem: pacote com 
08 (oito) unidades 

300 PACOTE 

196 19/5894 144 
Polpa de goiaba com procedência rotulada, 
inspecionada pela vigilância sanitária peso de 
1 kg. 

200 QUILOGRAMA 

 
 
Observações: 
 
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 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
152, 153, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 
193, 194, 195 e 196. 
 
2.1 Para os itens 40, 41, 42, 52, 91, 92, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 e 175 
deverá ser cotada as marcas indicadas no termo de referência, visto a necessidade 
de evitar marcas de baixa aceitação da clientela. 
 
3 - A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias. 
 
4- Os produtos deverão ser entregues na Unidade Operacional: 
 

a) Sesc Caxias: Praça Cândido Mendes, nº 1131, Centro, CEP: 65.600-010, 
Caxias – MA. 
 

5 - A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias 
 
6 - 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. 


