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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 
 
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – Departamento Regional no Estado 
de Alagoas, por meio da Comissão Permanente de Licitação formalmente instituída, torna 
pública a realização da licitação, pela modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por 
item de acordo com os critérios de aceitabilidade contidos neste instrumento convocatório, 
que se regerá pelo Regulamento de Licitações e Contratos, Resolução SENAC n.º 958/2012 
publicada no Diário Oficial da União de 01 de novembro de 2012 e suas alterações e pelas 
disposições deste instrumento convocatório e de seus anexos.  
 

JUSTIFICATIVA 

O fornecimento se justifica pela necessidade desses ALIMENTOS suprirem a demanda 
originária dos cursos de gastronomia, bem como para consumo próprio do Regional de Alagoas 
durante o ano de 2015, contribuindo desta forma efetiva para o desenvolvimento dos serviços 
prestados nas práticas desenvolvidas. 
 

1 - ABERTURA DA LICITAÇÃO 

1.1. No local, data e hora abaixo indicada se fará a abertura do certame: 
DATA DE ABERTURA: 03/02/2015 
HORÁRIO: 09h00min 
LOCAL: No edifício sede do SENAC/AL, localizado na Rua Pedro Paulino, n.º 77, bairro: Poço, 
Maceió - Alagoas. 
1.2. Poderá, a critério único da Comissão Permanente de Licitação, ser concedida tolerância de 
15 minutos para iniciar o certame. 
1.3. A comissão Permanente de Licitação poderá aceitar a participação de licitante e/ou 
acolher envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação que venha a chegar 
durante o credenciamento. 
1.4. RETIRADA DO EDITAL: Na sede da Administração Regional do SENAC/AL ou por solicitação 
de envio por e-mail através de cpl@al.senac.br. 
 

2 - OBJETO DA LICITAÇÃO 

2.1 A presente licitação destina-se à: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, SOB DEMANDA, tipo menor preço por item conforme 
este Instrumento Convocatório e seus anexos.  
2.2. As entregas dos produtos adquiridos pelo SENAC/AL, em razão do presente contrato, 
deverão ocorrer no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, nos locais por ele indicados. 
2.3. Os quantitativos constantes no ANEXO I apresentam-se como mero referencial, visando 
permitir a licitante avaliar a sua capacidade técnico-operacional para o fornecimento e entrega 
de acordo com as necessidades do SENAC/AL. 
2.4. O SENAC/AL poderá adquirir qualquer quantidade de itens, conforme suas necessidades, 
durante a vigência do Contrato. 
2.5. O contrato será formalizado, conforme minuta em anexo, que fará parte integrante e 
complementar do presente instrumento convocatório. 
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3 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta licitação, pessoas jurídicas que atuem em ramo de atividade 
compatível com o objeto da licitação. 
3.2. Cada licitante só poderá ser representada por uma única pessoa, não sendo admitido que 
uma mesma pessoa represente mais de uma empresa licitante, e nem que o representante de 
uma seja sócio de outra. 
3.3. Não poderão participar da presente licitação nem contratar com o SENAC/AL: 
3.3.1 Empresas sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas; 
3.3.2 Empresas em consórcio ou associação de empresas, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
3.3.3 Empresas em processo de falência ou em recuperação judicial e/ou extrajudicial; 
3.3.4 Empresas das quais participem, seja a que título for, empregado ou dirigente do SENAC, 
aí incluídos os membros dos seus órgãos deliberativos e/ou fiscais. 
3.3.5 Empresas cujo direito de licitar ou contratar com o SENAC esteja suspenso 
temporariamente. 
3.4. Para o licitante ter direito à participação ativa na sessão pública de recebimento do 
envelope (contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação), faz-se necessária 
a identificação do seu preposto perante a Comissão de Licitação, mediante a apresentação de 
procuração por instrumento público ou particular (neste caso, devidamente assinada por 
pessoa com poderes para tal e com firma reconhecida) ou da autorização para representá-la 
(CREDENCIAMENTO – ANEXO II deste Edital), bem como do respectivo documento de 
identificação. 
3.5. No caso de o representante legal participar pessoalmente da sessão pública, a sua 
identificação será feita mediante apresentação do Ato Constitutivo (estatuto ou contrato 
social) da licitante e de documento pessoal de identificação. Os mesmos documentos serão 
exigidos para a interposição de recursos. 
3.6. Caso a empresa proponente não possa ter representação no ato do certame licitatório, 
poderá enviar documentação e proposta em envelopes separados devidamente lacrados e 
identificados. Nestes casos, a CPL disporá de plenos poderes de abertura e julgamento das 
propostas. Nessa condição, os envelopes retro mencionados, deverão ser remetidos ao 
SENAC/AL, ao Presidente da Comissão de Licitação – CPL, no endereço Rua Pedro Paulino, n.º 
77, bairro: Poço, Maceió/AL CEP 57025-340, até a hora do certame. 
3.7. O documento relativo ao credenciamento deverá ser apresentado fora dos envelopes 
durante o ato específico para o credenciamento e/ou representação, e em forma de cópias 
autenticadas ou acompanhadas dos originais, estes, para fins de conferência, sendo que as 
primeiras farão, posteriormente, parte dos autos. 
3.8. Em qualquer das hipóteses dos subitens 3.4 e 3.5 os documentos referidos deverão ser 
entregues diretamente ao Pregoeiro do certame, em separado dos envelopes de PROPOSTA 
DE PREÇO, e DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO conformidade será aferida para fins de 
credenciamento. 
3.9. Na falta ou irregularidade da procuração, não será reconhecida a condição do 
representante, ficando o mesmo impedido de intervir na reunião embora seja permitida a 
participação do mesmo no certame. Porém, resulta em anuência tácita as decisões tomadas 
pela Comissão Permanente de Licitação, registradas em ata. 
3.10. A não apresentação do documento de credenciamento ou a incorreção deste impedirá a 
empresa de participar da fase de lances, não impedindo, entretanto a entrega das propostas. 
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3.11. A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 
proponentes às condições deste Edital.  
 

4. PROPOSTA COMERCIAL 

4.1. Apresentar-se em 01 (uma) via, em papel timbrado, em envelope devidamente lacrado e 
rubricado no fecho. Digitada, redigida de forma clara, especificando o objeto da licitação, não 
podendo conter rasuras, borrões, entrelinhas, ressalvas ou emendas, devendo estar assinada 
pelo representante legal do licitante na última folha e rubricada nas demais, sendo todas as 
folhas numeradas sequencialmente. 
4.2. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal uma etiqueta com as indicações 
abaixo: 

Ao  
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 
Pregão Presencial nº 001/2015– GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 
Envelope 1 – PROPOSTA COMERCIAL 
(Razão Social e endereço do Licitante) 

4.3. A proposta de preço deverá ser apresentada devidamente datada e assinada em todas as 
folhas pelo representante legal da empresa, caso a proposta não esteja assinada e numerada, 
o representante da empresa poderá numerar e assinar durante a reunião de abertura o 
respectivo envelope. 
4.4. Deverá conter a marca do produto, fabricante, preços unitário e total de cada item 
cotado, em moeda nacional, com até 02 (duas) casas decimais após a vírgula, os quais deverão 
ser indicados apenas em algarismos, bem como, o valor global da proposta de preço em 
algarismo e por extenso, incluindo, obrigatoriamente, todas as despesas com encargos sociais, 
tributos, descontos, emolumentos, impostos, fretes, despesas diretas e indiretas em geral e 
demais condições de fornecimento que sejam devidas em decorrência, direta e indireta, do 
fornecimento do objeto desta licitação.  
4.5. A validade da proposta deverá ter o mínimo de 60 (sessenta) dias. Não sendo indicado o 
prazo de validade fica subentendido como sendo de 60 (sessenta) dias.  
4.6. Na proposta deverão ser informados exclusivamente os valores para os itens relacionados 
no Anexo I deste Edital. 
4.7. Os valores a serem praticados deverão está em consonância com a realidade apresentada 
pelo mercado. 
4.8. As quantidades especificadas no Anexo I deste Edital são estimadas, podendo ser 
solicitadas para mais ou para menos. 
4.9. A entrega dos gêneros deverá ser efetuada em veículo apropriado, mantendo a qualidade 
do produto, conforme PORTARIA MS Nº 1.428 e Resolução - RDC N° 216 da ANVISA. 
4.10. Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido, 
homologada e adjudicada, a empresa poderá ser consultada a cerca do interesse em prorrogar 
sua proposta por mais 60 (sessenta dias), exceto se houver manifestação contrária formal do 
licitante, através de correspondência dirigida à Comissão de Licitação, caracterizando seu 
declínio em continuar na licitação. 
4.11. Havendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os unitários e, 
havendo discordância entre o total da proposta em algarismo e o total por extenso, 
prevalecerá este último. 
4.12. Deverá conter prazo de entrega, sendo o máximo permitido, de 08 (oito) dias úteis. 
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4.13. Os termos constantes da proposta apresentada e levada em conta para efeito de 
julgamento será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito a 
qualquer modificação da mesma ou substituição de envelopes, após sua entrega. 
 

5. HABILITAÇÃO 

5.1. Os documentos de habilitação deverão ser entregue em envelope lacrado e rubricado no 
fecho e identificado conforme abaixo: 
 

Ao 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 
Pregão Presencial nº 001/2015 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(Razão Social e endereço do Licitante) 

 
5.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
5.2.1. Os envelopes mencionados no item 05 acima deverão conter, obrigatoriamente os 
documentos a seguir relacionados em originais ou fotocópias legíveis e autenticadas, sob pena 
de desclassificação da proponente, podendo, no entanto, a Comissão de Licitação autenticar 
fotocópias simples durante a sessão pública para recebimento dos envelopes, desde que 
estejam acompanhadas dos respectivos originais. Os originais poderão ser apresentados fora 
do envelope. 
5.2.2. Registro Comercial no órgão competente, no caso de empresa individual. 
5.2.3. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor) acompanhado da última 
alteração contratual, devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de 
sociedades comerciais; e no caso de sociedades por ações, além do ato constitutivo, os 
documentos de nomeação ou de eleição de seus atuais administradores, também 
devidamente registrados no órgão competente. 
 
5.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
5.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF. 
5.3.2. Provas de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, ou as respectivas 
declarações de isenção, relativas ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual. 
5.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio 
ou sede da licitante, na forma da lei, apresentando, para tal: 
5.3.4. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União; 
5.3.5. Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais; 
5.3.6.  Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais; 
5.3.7. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito junto ao 
INSS – CND). 
5.3.8. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado 
de Regularidade do FGTS – CRF). 
5.3.9. Certificado de Regularidade com a Vigilância Sanitária. 
5.3.10. Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT). 
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5.3.11 Caso as certidões expedidas pelas fazendas federal, estadual, municipal, sejam 
POSITIVAS, o SENAC se reserva o direito de só aceitá-las se as mesmas contiverem 
expressamente o efeito de NEGATIVA, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional. 
5.3.12. Todas as certidões obtidas via Internet somente serão aceitas como documentação 
hábil para o fim a que se destinam após a verificação pela Comissão de Licitação, se esta 
entender necessário, da sua regularidade, validade e autenticidade, por meio de diligências 
junto aos respectivos órgãos oficiais expedidores. 
 
5.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRO 
5.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício financeiro, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, chancelado na Junta Comercial ou Órgão Equivalente, 
sendo vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 
5.4.2. Certidão negativa de pedido e/ou decretação de falência e/ou de recuperação judicial, 
expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da licitante, ou de execução patrimonial, expedida 
no domicílio da pessoa física (quando for permitida sua participação), e com data de expedição 
no decorrer dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data prevista para a abertura do 
certame licitatório. 
5.4.3. Comprovação do capital mínimo, até a data de entrega dos envelopes, no importe 
relativo a 10% (dez por cento) do valor do Orçamento Estimativo. 
 
5.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OUTROS DOCUMENTOS: 
5.5.1. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica em nome da 
empresa licitante, objetivando a comprovação de sua aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação. 
5.5.2. O Atestado deverá ser expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado para a 
qual a licitante tenha executado serviços pertinentes e compatíveis com as características do 
objeto deste processo licitatório, impresso em papel timbrado do seu emitente, e conter a 
identificação do signatário e dado para eventual contato. 
5.5.3.  A(s) data(s) de emissão do(s) Atestado(s) não será (ão) levada(s) em consideração para 
efeito de sua validade. 
5.5.4. Comprovação de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas 
as condições do instrumento convocatório, (Declaração de Aquiescência), conforme Anexo III.  
5.5.5. O teor dos documentos referentes à qualificação técnica deve possibilitar à Comissão de 
Licitação a análise, interpretação e conclusão sobre o objeto, de forma clara e sem maiores 
dificuldades, com o propósito de apurar se os referidos documentos atendem ou não ao fim a 
que se destinam ou se propõem. 
5.5.6. Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou entrelinhas, podendo ser 
apresentados na ordem em que estão descritos acima, evitando-se folhas soltas e sem 
identificação.  
5.5.7. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que se enquadrem como tal e 
desejarem obter os benefícios da Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014 deverão 
comprovar essa condição mediante Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do 
art. 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30.04.2007. Deverá apresentar ainda o Balanço 
Social referente ao exercício imediatamente anterior onde possa ser verificado o faturamento 
do referido exercício. 
5.5.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo havendo 
alguma restrição, observando-se quanto às mesmas, o que dispõem os Artigos 42 e 43 da Lei 
Complementar nº 147, de 07.08.14.  
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5.5.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Comissão, para a regularização da documentação. 
5.5.10. No caso da licitante possuir filiais, a documentação apresentada deverá referir-se 
apenas a uma das filiais ou apenas à matriz, salvo disposição em contrário, sendo que o 
contrato será assinado com a pessoa jurídica que apresentou a documentação. 
5.5.11. A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação implicará na 
automática inabilitação do licitante.  
5.5.12. Toda a documentação apresentada deverá estar em plena vigência. Documentos 
omissos quanto ao prazo de validade (à exceção daqueles com prazos de validade 
estabelecidos por este Edital) serão aceitos apenas se tiverem sido emitidos nos 90 (noventa) 
dias corridos anteriores à sua apresentação à Comissão de Licitação. 
5.5.13. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados (CNPJ) deverão estar: 
a) Em nome da matriz se a licitante for a matriz; 
b) Em nome da filial se a licitante for a filial; 
b.1) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
5.5.14. A Declaração de Ausência de Menores será conforme modelo constante no ANEXO V 
deste instrumento Convocatório.  
5.5.15. Não serão aceitos "protocolos de entrega” ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 

6.   PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

6.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes da proposta de preços e habilitação, 
será pública, dirigida pelo Pregoeiro e equipe de apoio no dia e hora estabelecido no item 01 
deste Edital, havendo:  
a) Credenciamento (ANEXO II) deve ser entregue FORA do envelope, diretamente ao 
Pregoeiro, juntamente com os envelopes de “PROPOSTA DE PREÇO” e “DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO”;  
b) Abertura dos envelopes de “PROPOSTA DE PREÇO”. Abertos os envelopes, a Comissão de 
Licitação analisará as propostas comerciais, desclassificando aquelas que não estiverem em 
consonância com o estabelecido neste Edital e seus anexos;  
c) Classificação das propostas: será classificada a proposta de menor preço por item daquelas 
que não excedam a 15% (quinze por cento) de seu valor. 
c.1.) Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, serão 
classificadas sempre que atendam as demais condições definidas neste Edital, a proposta de 
menor de preço e as duas melhores propostas de preços subsequentes.  
6.2. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 
demais, em ordem decrescente de valor. Somente serão considerados os lances inferiores ao 
último menor preço obtido.  
6.3. Caso não se realize lances verbais, serão verificados as conformidades entre as propostas 
escritas de menor preço e o valor estimado para a contratação. Se o valor proposto estiver 
acima do valor estimado de contratação, o Pregoeiro dará início à negociação. 
6.4. Serão consideradas desclassificadas as propostas:  
a) Que não contiverem todos os dados e elementos exigidos para o envelope 01 - "Proposta de 
Preços", sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 
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b) Que ofertarem preços inexequíveis, ou incompatíveis com os valores de mercado, preços 
superfaturados, inclusive pela omissão de custos tributários incidentes sobre a contratação;  
c) Que não atenderem as condições exigidas neste Edital;  
d) As propostas que não integrarem a lista de classificadas para a fase de lances também serão 
consideradas desclassificadas do certame.  
6.5. Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de reconsideração a 
própria Comissão de Licitação, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado, de 
imediato, oralmente ou por escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida. 
6.5.1. Da decisão da Comissão de Licitação relativa ao pedido de reconsideração não caberá 
recurso. 
6.5.2. A Comissão de Licitação analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, 
sendo-lhe facultado, para tanto, suspender a sessão pública.  
6.6. Encerrada a fase competitiva e sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o 
envelope 02 – “Documentos de Habilitação” do licitante que a tiver formulado, para 
confirmação das suas condições habilitatórias.  
6.7. Na hipótese de inabilitação, por descumprimento de qualquer exigência estabelecida no 
instrumento convocatório, o Pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance e, se 
necessário observado a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que 
atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório.  
6.8. Declarado o licitante vencedor, encerra-se a reunião, após a rubrica das propostas e 
documentos de habilitação, a leitura, a aprovação e assinatura da ata pelos presentes.  
6.9. O processo será encaminhado para Homologação e Adjudicação pela autoridade 
competente, logo após, os licitantes, serão convocados para assinatura do contrato, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da convocação.  
6.10. O fornecimento será realizado através de Solicitação de Abastecimento, à medida que as 
necessidades do SENAC ocorram. 
6.11. Será facultado à Comissão de Licitação, inverter o procedimento na modalidade Pregão 
Presencial, abrindo primeiramente o envelope de habilitação e após as propostas dos licitantes 
habilitados. 
 

7 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

7.1. Da decisão que declara o licitante vencedor, no prazo de 02 (dois) dias úteis, qualquer 
licitante que se julgar prejudicado poderá manifestar recurso fundamentado dirigido ao 
Pregoeiro do SENAC-AL, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, salvo a 
inversão prevista no item 6.11, vier a ser adotada, quando caberá da decisão que inabilitar o 
licitante. 
7.1.1. O licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente prejudicada em razão de 
recurso interposto poderá sobre ele se manifestar no mesmo prazo recursal, que correrá da 
comunicação da interposição do recurso.  
7.1.2. Finalizado os prazos previstos nos subitens 7.1 e 7.1.1 os recursos serão julgados pela 
autoridade competente ou por quem esta delegar competência, no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis.  
7.2. O recurso contra decisão da Comissão Permanente de Licitação terá efeito suspensivo.  
7.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
7.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e homologação do objeto da licitação pelo Presidente do SENAC ao 
vencedor.  
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7.5. Não serão conhecidos os pedidos de recurso, cujas petições tenham sido apresentadas 
fora do prazo legal.  
 

8 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

8.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO 
POR ITEM, observadas às exigências estabelecidas deste Edital e seus anexos.  
8.2. Não serão considerados para efeito de julgamento, quaisquer condições ou vantagens não 
previstas neste edital e seus anexos. 
 

9 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

9.1. O objeto deste edital deverá ser entregue no Setor de Almoxarifado do SENAC/AL, na Rua 
Pedro Paulino, n.º 77, bairro: Poço, Maceió - Alagoas, de segunda a sexta das 08h às 12h e das  
14h às 18h horas, ao encarregado do setor, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data 
de recebimento da Solicitação de Abastecimento, expedido pelo Setor competente que 
realizará a vistoriará verificando se os mesmos atendem a todas as especificações constantes 
no anexo I deste Edital. Devendo a empresa informar antecipadamente o dia da entrega 
junto ao almoxarifado.  
9.2. O Recebimento provisório se dará no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de 
recebimento pelo SENAC-AL, para verificação da conformidade dos produtos com a 
especificação exigida.  
9.3. Recebimento Definitivo se dará no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, contados do 
recebimento provisório, para verificação da qualidade e quantidade dos produtos consequente 
aceitação.  
9.5. O aceite do objeto licitado pelo SENAC Alagoas, não exclui a responsabilidade civil do 
fornecedor, por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico dos produtos, ou por desacordo 
com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.  
9.6. O fornecedor deverá entregar os produtos rigorosamente dentro do prazo estipulado, de 
acordo com as especificações constantes neste edital.  
9.7. O fornecedor deverá ter um representante para acompanhar na Administração Regional 
do SENAC/AL situada na Rua Pedro Paulino, 77, bairro do Poço, Maceió – Alagoas, para 
entrega, assim como, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes da entrega dos produtos, 
num prazo de 24h (vinte e quatro) horas.  
 

10– OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

10.1. As Obrigações do SENAC-AL:  
a) Comunicar por escrito ou por telefone imediatamente o licitante vencedor a ocorrência de 
qualquer irregularidade ou deficiência, relacionadas com a entrega dos produtos;  
b) Efetuar os pagamentos pelos fornecimentos realizados, após devidamente atestada às notas 
fiscais/faturas, de acordo com as condições e preços pactuados, em prazo mínimo de 30 
(trinta) dias;  
c) Promover o acompanhamento e fiscalização na entrega dos produtos;  
d)Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que o licitante vencedor entregar fora das 
especificações exigidas;  
e) Prestar informações e esclarecimentos que venham a serem solicitados pelo licitante 
vencedor.  
 
 
10.2. As Obrigações do Licitante vencedor:  
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a) Do prazo de entrega: O objeto deverá ser entregue de forma parcelada, no prazo de até 08 
(oito) dias úteis, contados do recebimento da Solicitação de Abastecimento por parte da 
CONTRATADA, e de acordo com as quantidades estabelecidas. Possuir estoque para atender 
eventualmente a pedidos emergenciais, que deverão ser atendidos em até 24 horas após o 
chamado; 
b) Possuir estoque para atendimento no prazo acordado além de possuir e-mail e/ou fax para 
recebimento da Solicitação de Abastecimento. 
c) O licitante vencedor fornecerá o pessoal necessário para realizar a entrega dos produtos, os 
quais não terão nenhum vínculo empregatício com o SENAC/AL em nenhuma hipótese; 
d) Repor as suas expensas os itens, nos quais forem constatadas irregularidades 
imediatamente, contados da notificação feita pelo SENAC/AL e sem ônus para o mesmo; 
e) Efetuar a entrega dos produtos de acordo com os prazos, as especificações e as demais 
condições de fornecimento constantes no Edital; 
f) Os produtos devem ser entregues em perfeitas condições para utilização. 
g) A Contratada deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, devendo ser 
estritamente observado os prazos de validade dos mesmos, devendo ainda, quando solicitado, 
substituir prontamente o produto que porventura não atenda aos requisitos contratados, 
providenciando, também, o produto que no momento possa estar em falta em seu 
estabelecimento, sob pena das sanções cabíveis.  
h) Manter durante toda a execução do futuro contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
apresentando os documentos que comprovem tal regularidade, no recebimento de 
pagamento resultantes do fornecimento; 
i) Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá obrigatoriamente, constar de 
justificativa protocolada no SENAC Alagoas, dirigida à autoridade competente, até o 3° 
(terceiro) dia útil anterior à data prevista a entrega do produto. 
j) É vedado ao contratado transferir a terceiros direitos ou critérios decorrentes do contrato. 
l) Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado de qualquer 
natureza ou negociação de títulos com instituições financeiras. 
m) O fornecedor ficará obrigado a substituir, no prazo máximo de 24 horas, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem ônus para o Contratante, o 
produto que vier a ser recusado, podendo o produto substituído ser submetido a exame 
técnico. 
 

11 – DO PAGAMENTO E REAJUSTE DE PREÇOS 

11.1. A empresa poderá indicar em sua proposta seus dados bancários: banco, agência e conta 
corrente onde, caso seja declarada vencedora, será efetuado o crédito referente à execução 
do objeto desta licitação, desde que o mesmo tenha sido executado e aceito pela Comissão 
Permanente de Licitação do SENAC Alagoas. 
11.2. O pagamento à empresa vencedora da presente licitação será efetuado, através de 
depósito em conta corrente, no prazo determinado pelo SENAC, a partir da entrega dos 
produtos e o recebimento da Nota Fiscal/Fatura pela vencedora após atestados pelo setor 
competente. Sendo liberado de acordo com uma das datas estabelecidas para pagamento pela 
entidade, ficando para o primeiro dia útil, caso o dia seja sábado, domingo ou feriado.  
11.2.1. Notas Fiscais entregues (GMC/SESEG/ALMOXARIFADO) até o dia 05 de cada mês – 
pagamento em 15 de cada mês. Caso a data ocorra no sábado, domingo ou feriado – o 
pagamento se dará no próximo dia útil. 
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11.2.2. Notas Fiscais  entregues (GMC/SESEG/ALMOXARIFADO) até o dia 10 de cada mês – 
pagamento em 20 de cada mês. Caso a data ocorra no sábado, domingo ou feriado – o 
pagamento se dará no próximo dia útil. 
11.2.3. Notas Fiscais entregues (GMC/SESEG/ALMOXARIFADO) até o dia 20 de cada mês – 
pagamento em 30 de cada mês. Caso a data ocorra no sábado, domingo ou feriado – o 
pagamento se dará no próximo dia útil. 
11.3. O SENAC-AL poderá suspender o pagamento, após a notificação à empresa, enquanto 
houver pendências de obrigações que tenham sido impostas, em virtude de penalidades ou  
inadimplemento. Cessadas estas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja 
qualquer direito a atualização monetária. 
11.4. O preço apresentado para a presente licitação será fixo e irreajustável. 
 

12 – PENALIDADES 

12.1. A recusa injustificada em assinar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da 
convocação, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar 
ao licitante as seguintes penalidades: 
a) Perda do direito à contratação; 
b) Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com o SENAC, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos. 
12.2. O atraso injustificado na execução das obrigações assumidas sujeitará o contratado a: 
a) Advertência; 
b) Suspensão do pagamento; 
c) Pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da respectiva solicitação de 
abastecimento, para cada dia de atraso.  
12.3. A critério do SENAC-AL, as sanções poderão ser cumulativas. 
12.4. A licitante vencedora não poderá praticar preços realinhados sem a devida aprovação 
pelo SENAC/AL, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em lei e no edital e/ou 
cancelamento do preço. 
12.5. As licitantes vencedoras não poderão suspender as entregas durante o período de 
análise do pedido, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de serem 
aplicadas sanções.  
 

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Qualquer pedido de esclarecimento, impugnação em relação a eventuais dúvidas de 
interpretação do presente Edital e seus anexos, ou sugestão visando a sua melhoria, deverá 
ser encaminhada por escrito ao endereço Rua Pedro Paulino, n.º 77, bairro: Poço, Maceió/AL, 
CEP 57025-340 ou através do fax (82) 2122-7866 ou e-mail: cpl@al.senac.br, até, o horário de 
8h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min até 03 (três) úteis antes da sessão de 
abertura. Não sendo feito nesse prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são 
suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação de documentos e propostas, 
não cabendo aos licitantes o direito a qualquer reclamação posterior. 
13.1.1. Caberá a Comissão Permanente de Licitação decidir sobre a petição no prazo de 48h 
(quarenta e oito horas).  
13.1.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
13.2. No caso de eventual divergência entre o presente Edital de PREGÃO PRESENCIAL e seus 
Anexos prevalecerão as disposições do primeiro. 
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13.3. A Comissão de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, solicitar 
aos licitantes, por escrito, informações adicionais sobre a documentação e as propostas 
apresentadas. O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido implicará, a critério da 
Comissão de Licitação, desclassificação da licitante. 
13.4. A Comissão de Licitação poderá, no interesse do SENAC/AL em manter o caráter 
competitivo desta licitação, relevar omissões puramente formais nos documentos e propostas 
apresentadas pelos licitantes. Poderá, também, realizar pesquisa na Internet, quando possível, 
para verificar a regularidade/validade de documentos ou fixar prazo aos licitantes para dirimir  
eventuais dúvidas. O resultado de tal procedimento será determinante para fins de 
habilitação. 
13.5. Na contagem dos prazos estabelecidos no presente edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-á dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos aqui referidos em dia 
de funcionamento do SENAC-AL. 
13.6. A contratada e seus sucessores se responsabilizarão por todos e quaisquer danos e/ou 
prejuízos que, a qualquer título, venham causar à imagem do SENAC e/ou terceiros, em 
decorrência da execução indevida do objeto da licitação. 
13.7. Não serão aceitos documentos e propostas em meio magnético. 
13.8. Quando não for possível realizar o ato do recebimento dos envelopes desta licitação, a 
Comissão de Licitação marcará nova data e hora a ser comunicada formalmente aos licitantes. 
13.9. Ao SENAC/AL fica reservado o direito de cancelar a presente licitação por razões 
justificadas, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
13.10. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitação, 
suspender a licitação e/ou promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo. 
13.11. Caso o item não seja cotado e considerado deserto, a critério do SENAC/AL, poderá ser 
dispensado. 
13.12. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas a este Edital de PREGÃO 
PRESENCIAL, elege-se o foro da Comarca de Maceió/AL. 
13.13. As decisões da Comissão de Licitação somente serão consideradas definitivas após 
homologação pela autoridade competente do SENAC. 
13.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão, que decidirá com base na Resolução 
SENAC nº 958/2012. 
13.15.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do 
SENAC/AL, a finalidade e a segurança da contratação. 
13.16. No caso de empate, entre os licitantes será utilizado o sorteio como critério para 
desempate.  
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14 – ANEXOS 

14.1. São anexos deste Instrumento Convocatório, fazendo parte integrante, os seguintes 
documentos: 
14.1.1. Anexo I: Especificação do objeto; 
14.1.2. Anexo II: Carta de Credenciamento (modelo); 
14.1.3. Anexo III: Declaração de Aquiescência; 
14.1.4. Anexo IV: Declaração de inexistência de fatos impeditivos; 
14.1.5. Anexo V: Declaração de não contratação de menores; 
14.1.6. Anexo VI: Minuta Contratual 
 
 

Maceió/AL, 23 de Janeiro de 2015. 
 

 
Telma Maria Ribeiro Guimarães 

Diretoria Regional do SENAC ALAGOAS 
 
 

Comissão Permanente de Licitação 
SENAC ALAGOAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Departamento - Regional Alagoas 
   • Rua Pedro Paulino, 77, Poço • Maceió AL • CEP 57025-340 • CNPJ 036924240001-52 • 
  • Tel.: 82 2122.7892 • Fax.: 82 2122.7866 •  www.al.senac.br  

 

 
ANEXO I 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO (MODELO) 
(em papel timbrado da empresa) 

 
À 
Comissão de Licitação-SENAC-AL 
Razão Social:_______________________________________________________________ 
CNPJ (MF) nº: ______________________________________________________________ 
Inscrição Estadual n.º: ________________________________________________________ 
Endereço:__________________________________________________________________ 
CEP:____________________ Cidade/UF:___________________Fone:________________ 
E-mail/site: _________________________________________________________________ 
 

Item ESPECIFICAÇÕES 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANT. 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 

BATATA DOCE BRANCA (TUBÉRCULO) – 
TAMANHO MÉDIA GROSSA - Se adquirir em 

embalagem apropriada para raízes, apresentar 
prazo de validade mínima de 20 dias.  Não 
apresentar sinais de deterioração como manchas 
marrons escuras ou pequenas crateras na 
superfície, enrugada, desidratada e pequenos 
brotos ou raízes saindo da batata-doce cor da pele 
que vão do branco ao púrpura, passando pelo 
laranja, vermelho e marrom. A polpa, por sua vez, 
não pode ser farinhenta, macia ou simplesmente 
mole. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. 

KG 60 

    

2 

BATATA DOCE ROXA (TUBÉRCULO) – 
TAMANHO MÉDIA GROSSA - Se adquirir em 

embalagem apropriada para raízes, apresentar  
prazo de validade mínima de 20 dias.  Não 
apresentar sinais de deterioração como manchas 
marrons escuras ou pequenas crateras na 
superfície,enrugada, desidratada e pequenos 
brotos ou raízes saindo da batata-doce cor da pele 
que vão do branco ao púrpura, passando pelo 
laranja, vermelho e marrom. A polpa, por sua vez, 
não pode ser  farinhenta, macia ou simplesmente 
mole. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. 

KG 60 
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3 

BATATA INGLESA BOLINHA – Nome científico 

Solanum tuberosum L. Grupo Hortaliças – 
subterrâneas  Sub – Grupo Tubérculo na cor 
marrom claro. Casca lisa, firme, sem manchas, 
olhos de brotação, Se adquirir em embalagem 
apropriada para esta alimento, apresentar da prazo 
de  validade mínima de  10 dias.  Não apresentar 
sinais de deterioração como manchas marrons 
escuras, sem coloração esverdeadas, ou pequenas 
crateras na superfície,  enrugada, desidratada e 
pequenos brotos ou raízes saindo da batata. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.  

KG 70 

    

4 

BATATA INGLESA , contém Polpa seca e 
consistência firme, ideal para cozimento e fritura – 

Nome científico Solanum tuberosum L. Grupo 
Hortaliças – subterrâneas  Sub – Grupo Tubérculo. 
Casca lisa, firme, sem machas, olhos, brotação, Se 
adquira em embalagem, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade mínima de 10 
dias.  Não apresentar sinais de deterioração como 
manchas marrons escuras, sem coloração 
esverdeadas, ou pequenas crateras na superfície,  
enrugada, desidratada e pequenos brotos ou raízes 
saindo da batata. Batata adequadas são as que 
têm alto teor de sólidos solúveis e  níveis  razoáveis 
de açucares redutores, entre elas podemos 
mencionar Atlantic, Panda, Lady Rosetta, Asterix, 
Markies e Baraka. EMBALAGEM COM 500 
GRAMAS. 

KG 465 

    

5 

BETERRABA - Nome científico Beta vulgaris L. 

Grupo , Hortaliça subterrânea, Sub-grupo Raiz e 
hipocótilo.  Cor lilás forte, tamanho médio (5 a 7 
cm) diâmetro). Deverá  sem fornecido sem 
rachaduras, furos ou cor esverdeado ,  
apresentando cor,  polpa e corpo firme. Se  adquira 
em embalagem apropriada para alimento, 
apresentar  prazo de validade mínima 10 dias.  A 
casca deve ser lisa e uniforme, e sem rachaduras. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. 

KG 65 

    

6 

BERINJELA -  nome Científico: Solanum 
melongena ,   Nomes Populares: Berinjela, 
Beringela, Brinjela Família: Solanaceae   
Categoria: Frutas e Legumes, Medicinal, Plantas 
Hortícolas , Clima: Continental, Equatorial, 

Oceânico, Subtropical, Tropical  Origem: Ásia, 
Índia, Sri Lanka ,  Altura: 0.3 a 0.4 metros, 0.4 a 0.6 
metros   Luminosidade: Sol Pleno  Ciclo de Vida: 
Anual. Se adquira em embalagem, apresentar 
prazo de validade mínima 5 dias. Ter textura firme, 
cor lilas escura brilhante, sem manchas, casca lisa 
e com o talo verde e bem fresco. EMBALAGEM 
COM 500 GRAMAS. 

KG 84 
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7 

BLANQUET DE PERU - EMBUTIDO (FATIADO) -  

Se adquira em embalagem, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade. As embalagens 
não devem estar estufada ou alteradas. Prazo de 
validade mínimo 1 mês; sem viscosidade. Fatos 
Nutricionais por 4 fatias (60 g) Energia 238 kj57 
kcal Carboidratos 2,4 g Proteínas 9,6 g Gorduras 1 
g Gordura Saturada 0,3 g Gordura Monoinsaturada 
0,4 g Gordura Poliinsaturada 0,3 g Colesterol 15 
mg Sódio 471 mg. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. 

KG 7 

    

8 

BROCOLIS VERDE FRESCO- LEGUMINOSE DE 
FLOR -  Se adquira em embalagem, apresentar 

data de fabricação e o prazo de validade minima 5 
dias. Os talos deverá está firme, as flores que 
devem ser verdes  sem manchas, sem abertura nas 
flores e sem marcas de picada de insetos. Os 
brócolis são vegetais da família Brassicacea e 
Informações nutricionais Brócolis - Quantidade por 
100 gramas, Calorias 34,   Lípido 0,4 g, Gordura 
saturada 0 g Gordura poliinsaturada 0 g, Gordura 
monoinsaturada 0 g, Colesterol 0 mg, Sódio 33 mg, 
Potássio 316 mg, Carboidrato 7 g, Fibra dietética 
2,6 g, Açúcar 1,7 g, Proteína 2,8 g.Transportar em 
caixa térmica; EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 32 

    

9 

BROCOLIS VERDE CONGELADO- 
LEGUMINOSE DE FLOR -  e adquira em 

embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade 20 dias. Os talos deverá está 
firme, as flores que devem ser verdes, sem florecer,  
sem manchas e sem marcas de picada de insetos. 
Os brócolis são vegetais da família Brassicaceae,  
Informações nutricionais Brócolis - Quantidade por 
100 gramas, Calorias 34,   Lípido 0,4 g, Gordura 
saturada 0 g Gordura poliinsaturada 0 g, Gordura 
monoinsaturada 0 g, Colesterol 0 mg, Sódio 33 mg, 
Potássio 316 mg, Carboidrato 7 g, Fibra dietética 
2,6 g, Açúcar 1,7 g, Proteína 2,8 g. Transportar em 
caixa térmica. PACOTE COM 300 GRAMAS 

PACOTE 35 

    

10 

BROTO DE FEIJAO - 100 GRAMAS. Brotação é a 

prática de deixar de molho, drenar e enxaguar 
sementes em intervalos regulares até que 
germinem, ou brotem. Se adquira em embalagem  
apropriada para este tipo de alimento, apresentar 
data de fabricação e o prazo de validade mínima 2 
dias. Apresentar brotos branco com a raiz um 
pouco úmida. EMBALAGEM COM 100 GRAMAS 

UND 5 
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11 

BUCHO BOVINO CONGELADO- MIUDOS 
BOVINO - Carne bovina bucho cru Se adquira em 

embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade mínima 30 dias.  Adquirir sempre 
congelado. % VD*Valor energético, 137.3kcal = 
577kj 7%Proteínas, 20,5g 27%, Gorduras 
saturadas3,3g  15% Gorduras monoinsaturadas 
1,4g Gorduras poli-insaturadas 0,1g Cálcio 9,1mg 
1% Manganês 0,0mg 0% Magnésio 6,4mg 2%  
Colesterol 144,9mg Lipídios 5,5g -  Fósforo  61,4mg 
9% Ferro 0,5mg 4% Potássio 84,6mg Cobre 0,1ug 
0% Zinco 2,1mg 30% Niacina 2,1mg  12% Sódio 
45,0mg 2%. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 6 

    

12 

CAMARÃO CINZA COM CASCA E CABEÇA - Se 

adquirir em embalagem que  apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade mínima 2 dias. 
Apresentar intacto com a cabeça ainda anexada ao 
corpo, com o cheiro característico, com olhos 
brilhantes, com textura firme e não escorregadio, 
de cor cinza, não deverá ter manchas pretas na 
carne ou nas camadas externas. Apresentar 
tamanho médio (entre 9 e 13 cm por unidade). 
Deverá ser fresco "in natura"  e com olhos 
brilhantes. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 174 

    

13 

CAMARÃO CINZA SEM CASCA E SEM CABEÇA. 

Se adquirir em embalagem hermeticamente 
fechada apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade mínima de 2 dias. Apresentar intacto com 
a cabeça ainda anexada ao corpo, com odor 
característico, com consistência firme e não 
escorregadio, de cor cinza, não deverá ter manchas 
pretas na carne ou nas camadas externas. 
Apresentar tamanho médio. Deverá ser fresco "in 
natura". Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 19 

    

14 

CAMARÃO ROSA SEM CASCA E SEM CABEÇA. 

Se adquirir em embalagem hermeticamente 
fechado, apresentar data de fabricação e o prazo 
de validade mínima de  2 dias. Apresentar intacto 
com a cabeça ainda anexada ao corpo, com odor 
característico, com consistência firme e não 
escorregadio, de cor rosa, não deverá ter manchas 
pretas na carne ou nas camadas externas. 
Apresentar tamanho pequeno. Deverá ser fresco "in 
natura". Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 91 
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15 

CARAMBOLA Se adquirir em embalagem 

apropriada para alimento, apresentar prazo de 
validade mínima de 2 dias. Apresentar estado de 
maturação, com corpo firme. cor verde claro ou 
amarela e sabor agridoce. A carambola possui um 
formato semelhante ao de uma estrela, por isso 
também é conhecida como star fruit. A carambola 
possui cinco gomos e uma polpa de consistência 
rígida. É uma fonte rica em sais minerais e 
vitaminas A, B1, B2, C, além de fósforo e potássio. 
A fruta "in natura". Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 6 

    

16 

CARNE TIPO ALCATRA EM PEDAÇO - CARNE 
BOVINA Se adquirir em embalagem 

hermeticamente fechada, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade mínima de 5 dias. 
Apresentar coloração vermelho-cereja brilhante, 
odor característico de carne fresca e uma certa 
elasticidade, capaz de fazê-la ceder à pressão dos 
dedos. A gordura deve ter coloração amarelo-clara, 
próxima à tonalidade da manteiga. A quantidade de 
gordura não deverá ultrapassar 10% do pedaço 
adquirido. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 170 

    

17 

CARNE TIPO ALCATRA EM BIFE - CARNE 
BOVINA - Se adquirir em embalagem 

hermeticamente fechada, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade mínima 5 dias. 
Apresentar coloração vermelho-cereja brilhante, 
odor característico de carne fresca e uma certa 
elasticidade, capaz de fazê-la ceder à pressão dos 
dedos. A gordura deve ter coloração amarelo-clara, 
próxima à tonalidade da manteiga. A quantidade de 
gordura não deverá ultrapassar 10% do pedaço 
adquirido. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 75 

    

18 

CARNE DE SOL BOVINO COXÃO MOLE PEÇA 
INTEIRA   Se adquirir em embalagem à vácuo, 

apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade mínimo de 45 dias. A consistência firme e 
compacta. Com pouca gordura branca ou amarela - 
pálido. A quantidade de gordura não deverá 
ultrapassar 10% do pedaço adquirido. Transportar 
em caixa térmica. 

KG 106 
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CARNE MOIDA BOVINA DIANTEIRA (a carne a 

ser moída deverá ser Alcatra, Contra Filé ou Chã 
de Fora)  -Se adquirir em embalagem 
hermeticamente fechada, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade de 2 dias. 
Consistência firme e compacta. A coloração deve 
ser de um vermelho brilhante, sem gordura, Deve 
ter aparência de carne enxuta, sem estar 
transpirando, com odor característico. A quantidade 
de gordura não deverá ultrapassar 10% do pedaço 
adquirido. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 113 

    

20 

CEBOLA BRANCA - Nome cientificO é “Allium 

cepa L. – Liliaceae”, a chalota ou o cebolo, são sub 
espécies da cebola. É uma planta de porte 
herbáceo, de bulbo grande, solitário, sub globoso, 
formado de túnicas carnosas – exceto as 
exteriores, que são membranosas, com cores que 
vão do branco, passando por vários tons de 
amarelo e vão até às tonalidades vermelhas, e que 
tem odor forte e picante, sabor acre e adocicado, 
sendo usada principalmente como condimento. Se 

adquira em embalagem apropriada para alimento, 
apresentar  prazo de validade mínima de 5 dias. A 
casca brilhante e intacta (lisa e sem depressões) 
deve esta firme. Cebola, Descrição botânica. 
Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM COM 
500 GRAMAS 

KG 452 

    

21 

CEBOLA ROXA - Planta, muito consumida 

pertencente à família das Alliaceae (a mesma dos 
alhos). O termo refere-se, também ao seu bulbo, 
constituído por folhas escamiformes, em camadas. 
As suas flores estão dispostas em umbela. Se 
adquira em embalagem apropriada para alimento, 
apresentar  prazo de validade mínima 5 dias.  A 
casca brilhante e intacta (lisa e sem depressões) 
deve esta firme. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 5 

    

22 

COCO RALADO FRESCO -  Se adquirir em 

bandeja de isopor  ou qualquer outro tipo de 
descartável envolvido com papel filme, apresentar 
data de manipulação  e o prazo de validade. O 
coco entregue não poderá ter sido ralado a mais de 
1 dia. Apresentar coloração branca e ser fresco, 
sem excesso de resíduo de casco. Transportar em 
caixa térmica. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 180 
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COENTRO FRESCO -  Nome cientifico,  Coriadrum 

Sativum, é uma planta herbácea .Se adquirir em 
embalagem apropriada para alimento desta 
natureza. As folhas devem ser frescas e brilhantes 
e ainda profundas na cor verde claro para o escuro. 
Devem ser firmes, nítidas e sem manchas amarelas 
ou marrons. Validade mínima 2 dias. Transportar 
em caixa térmica. Em MOLHO. 

MOLHO 260 

    

24 

COSTELA DE PORCO DEFUMADA E SALGADA 
(NÃO TEMPERADA) - Produto de excelente 

qualidade. Se adquirir em embalagem, apresentar 
data de fabricação e o prazo de validade mínima 30 
dias.  Com características de carne defumada. 
Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM COM 
500 GRAMAS 

KG 37 

    

25 

COSTELA DE PORCO SALGADA NÃO 
DEFUMADA E NÃO TEMPERADA - Produto de 

excelente qualidade. Se adquirir em embalagem, 
apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade mínima de 30 dias.  Com odor 
característico. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 25 

    

26 

COUVE FLOR FRESCO - Se adquirir em 

embalagem adequada para alimento desta natura, 
apresentar  prazo de validade  mínima de 3 dias. 
Forma bem redonda, sem espaço entre os buques. 
As flores devem ser de cor branca ou creme e as 
folhas verdes. Não apresentar manchas ou marca 
de inseto. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 35 

    

27 

COUVE FLOR CONGELADO - Se adquirir em 

embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade mínima de 30 dias. Forma bem 
redonda, sem espaço entre os buques. As flores 
devem ser de cor branca ou creme e as folhas 
verdes. Não apresentar manchas ou marca de 
inseto Transportar em caixa térmica. PACOTE 
COM 300 GRAMAS 

PACOTE 25 

    

28 

COUVE FOLHA - MOLHO - UND. Se adquirir em 

embalagem apropriada para este alimento, 
apresentar prazo de validade mínima de  2 dias. As 
folhas devem ser firmes, cor verdes escuro e sem 
marca de insetos. Não colocar nenhum peso em 
cima para não machucar o produto. Em molho. 

MOLHO 386 
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CREME CHEESE - Se adquira em embalagem, 

apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade. O queijo cremoso é um tipo de queijo 
untável que se obtém através da coagulação do 
leite utilizando-se o microrganismo Streptococcus 
thermophilus e algumas vezes o coalho. 
Transportar em caixas térmicas. Quantidade por 
150 gramas. Calorias 342; Lípido 34 g ; Gordura 
saturada 19 g ; Gordura poliinsaturada 1,4 g ; 
Gordura monoinsaturada 9 g ; Colesterol 110 mg ; 
Sódio 321 mg ; Potássio 138 mg ; Carboidrato 4,1 g 
; Fibra dietética 0 g ; Açúcar 3,2 g ; Proteína 6 g ; 
Vitamina A 1.343 IU Vitamina C 0 mg; Cálcio 98 mg 
Ferro 0,4 mg; Vitamina D 25 IU Vitamina B6 0 mg; 
Vitamina B12 0,2 µg Magnésio 9 mg. Deverá ser 
entregue refrigerado. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 150 GRAMAS 

UND 30 

    

30 

CREME DE LEITE FRESCO PASTEURIZADO  
RESFRIADO de 1 à 5 °C.  - Se adquira em 

embalagem plástica , rotulada,  apresentando data 
de fabricação e o prazo de validade mínima de 30 
dias.  Creme de leite padronizado pasteurizado e 
leite desnatado pasteurizado. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. Peso Líquido: 500g  INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAL - Porção de 15g Tradicional  Valor 
energético 50Kcal=210kJ 3; Proteínas 0 0; 
Gorduras totais 5,3g 10; Gorduras saturadas 3,5g 
16; Gorduras trans 0 ** Fibra alimentar 0 0; Sódio 
7,8mg 0; Carboidratos: (glicose, galactose) 0,6g. 
Transportar em caixas térmicas. EMBALAGEM 
COM 500 GRAMAS 

UND 45 

    

31 

DAMASCO SECO (FRUTA SECA) - Fruto 

pequeno, arredondado, com casa e polpas 
amarelas, podendo ser pouco alaranjadas ou 
rosadas.  Se adquira em embalagem apropriada 
para este tipo de alimento, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade. Mínima de 30 
dias.  Ter cor laranja mais escuro, de textura firme 
e macia. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 27 

    

32 

ENDIVIA - Endívia é uma verdura da família 

Asteraceae e do gênero das chicórias, que inclui 
vários vegetais semelhantes com folhas amargas. 
Consumida cozida ou crua.Se adquira em 
embalagem adequada para alimento, apresentar 
validade mínima de 15 dias. Deve ser fresca, com 
textura crocante, evitando cabeças descoloradas 
ou com danos causados por insetos. Transportar 
em caixa térmica. Não colocar nenhum peso em 
cima para não machucar o produto. EMBALAGEM 
COM 500 GRAMAS 

KG 5 
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ERVA DOCE SEMENTE FRESCA - Nome 

científico  Pimpinela anisum L. Família  
Umbelíferas, Sinonímia popular  Erva-doce. Parte 
usada  Fruto-semente e folhas. Se adquirir em 
embalagem, apresentar prazo de validade mínima 
de  5 dias. Transportar em caixa térmica. 

KG 6 

    

34 

ESCAROLA - A escarola (var latifolium) Possui 

folhas largas de cor verde-pálida e é menos 
amarga que a outra variedade. Também 
denominada chicória-lisa .Se adquirir em 
embalagem adequada para alimento, apresentar 
prazo de validade mínima de  2 dias. Os maços 
bem formados, sem folhas se soltando, sem 
manchas ou marcas de inseto. Não poderá 
apresentar folhas amareladas. Não colocar nenhum 
peso em cima para não machucar o produto. 

MOLHO 6 

    

35 

ABACATE MADURO E FIRME -  Uma árvore da 

família da laureácea Se adquira em embalagem 
adequada para alimento, apresentar prazo de 
validade mínima de 5 dias. Não apresentar 
manchas escuras ou rachaduras. Deverá 
apresentar casca brilhosa, na tonalidade verde. 
Transportar em caixa térmica. Não colocar nenhum 
peso em cima para não machucar o produto. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 2 

    

36 

ABACAXI MADURO PEROLA -  Abacaxi é uma 

fruta tropical, caracterizada como uma planta 
monocotiledônea da família Bromeliáceae, 
subfamília Bromelioideae É símbolo das regiões 
tropicais e subtropicais. Se adquirir em embalagem 
apropriada para alimento, apresentar prazo de 
validade de 3 dias.  Apresentar consistência firme, 
sem churume. Sem furos provocados por insetos. 
Transportar em caixa térmica. Não colocar nenhum 
peso em cima para não machucar o produto. 

UND 267 

    

37 

ABOBORA LEITE - Abóbora ou jerimum, fruto da 

aboboreira, é uma designação popular atribuída a 
diversas espécies de plantas da família 
Cucurbitaceae, Se adquira em embalagem 
adequada para alimento, apresentar prazo de 
validade mínima de 5 dias. Apresentar casca firme, 
sem rachaduras nem partes moles ou manchadas. 
Ao comprar já cortada, verificar se a polpa tem cor 
intensa e brilhante. Neste caso, deverá vir 
embalada em papel filme. Transportar em caixa 
térmica. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. 

KG 274 
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ACELGA - Acelga ou beterraba branca, é uma 

hortaliça, que apresenta talos longos e firmes, as 
folhas podem ser baças ou brilhantes, de coloração 
verde ou avermelhada. Se adquirir em embalagem 
apropriada para alimento, apresentar prazo de 
validade mínima de 2 dias. Deverá apresentar 
folhas novas e firmes, de cor verde claro e talo 
verde-esbranquiçado, sem  manchas pretas. 
Transportar em caixa térmica. Não colocar nenhum 
peso em cima para não machucar o produto. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. 

KG 71 

    

39 

ALECRIM FRESCO -  Nome científico Rosmarinus 

officinalis L. apresenta-se em Ramo de alecrim 
fresco. O alecrim é um arbusto de até um metro de 
altura, caracterizado por suas folhas estreitas.  Se 
adquirir em embalagem, apresentar prazo de 
validade. Apresentar cor verde escuro. Não deverá 
apresentar-se com manchas castanhas. 
Transportar em caixa térmica. Não colocar nenhum 
peso em cima para não machucar o produto. 

MOLHO 23 

    

40 

ALFACE CRESPA FRESCA -  deve-se dar 

preferência às de folhas limpas, de cor brilhante e 
sem marcas de picadas de insetos; para 
conservação, convém retirar as folhas machucadas 
e murchas  embrulhada em saco plástico. Se 
adquirir em embalagem apropriada para alimento, 
apresentar prazo de validade mínima 2 dias. 
Deverá apresentar  folhas verdes e viçosas, limpas, 
sem manchas ou marcas de insetos. Transportar 
em caixa térmica. Não colocar nenhum peso em 
cima para não machucar o produto. 

MOLHO 196 

    

41 

ALFACE FRANCESA  ROXA FRESCA - deve-se 

dar preferência às de folhas limpas, de cor brilhante 
e sem marcas de picadas de insetos; para 
conservação, convém retirar as folhas machucadas 
e murchas, embrulhada em saco plástico. Se 
adquira em embalagem apropriada para alimento, 
apresentar prazo de validade 2 dias. Deverá 
apresentar  folhas na cor roxo claro e viçosas, 
limpas, sem manchas ou marcas de insetos. 
Transportar em caixa térmica. Não colocar nenhum 
peso em cima para não machucar o produto. 

MOLHO 50 
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ALFACE AMERICANA - Deve-se dar preferência 

às de folhas limpas, de cor brilhante e sem marcas 
de picadas de insetos; para conservação, convém 
retirar as folhas machucadas e murchas, 
embrulhada em saco plástico. Se adquira em 
embalagem apropriada para alimento, apresentar 
prazo de validade 2 dias. Deverá apresentar  folhas 
verdes e viçosas, limpas, sem manchas ou marcas 
de insetos. Transportar em caixa térmica. Não 
colocar nenhum peso em cima para não machucar 
o produto. 

MOLHO 70 

    

43 

ALHO - CABEÇA - Se adquirir em embalagem 

apropriada para alimento, apresentar prazo de 
validade mínima de 15 dias. Apresentar sem a 
polpa (dente) do alho aparente, preto ou verde 
(mofado), murcho, com brotinhos. Deverá 
apresentar textura firme, com "dentes" devidamente 
presos à cabeça recobertos pela casca. PACOTE 
COM 100 GRAMAS. 

KG 100 

    

44 

ALHO PORO - O alho-porro (português europeu) 

ou alho-poró (português brasileiro) (Allium porrum 
ou, segundo J. Gay Allium ampeloprasum var. 
porrum) é um vegetal que pertence à mesma 
família (Alliaceae) que as cebolas e os alhos. Se 
adquirir em embalagem apropriada para alimento, 
apresentar prazo de validade de 2 dias. As folhas 
devem ser firmes e a parte branca recoberta por 
uma película brilhante, lisa e sem machucados. 
Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM COM 
500 GRAMAS. 

UND 45 

    

45 

BANANA PACOVAN MADURA - Se adquirir em 

embalagem apropriada para alimento, apresentar 
prazo de validade 5 dias. A casca bem amarela 
com pequenas manchas marrons, de aspecto firme, 
sem partes moles ou machucadas.    Transportar 
em caixa térmica.  Não colocar nenhum peso em 
cima para não machucar o produto. EMBALAGEM 
COM 1KG.                                         

KG 45 

    



 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Departamento - Regional Alagoas 
   • Rua Pedro Paulino, 77, Poço • Maceió AL • CEP 57025-340 • CNPJ 036924240001-52 • 
  • Tel.: 82 2122.7892 • Fax.: 82 2122.7866 •  www.al.senac.br  

 

46 

BACALHAU DO PORTO SALGADO E DE 
EXCELENTE QUALIDADE - O bacalhau faz parte 

da família dos gadídeos (Gadus), peixes típicos de 
mares gelados do Círculo Polar Ártico e do Pacífico 
Norte.   Se adquirir em embalagem hermeticamente 
fechada, apresentar data de fabricação e o prazo 
de validade mínima de 30 dias. Apresentar  sem  
excesso de sal ou umidade e sem cristais de gelo.  
Não deve estar vermelho ou com pó fino cinzento, 
branco ou amarelo,  fendas profundas, aspecto 
pegajoso ou cozido, coágulos e manchas de 
sangue, sem barbatana e sem rabo com espessura  
média da carne  de 5 cm. Transportar em caixa 
térmica. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 54 

    

47 

BACON DEFUMADO EM PEDAÇO. Se adquiir em 

embalagem apropriada para alimento, apresentar 
data de fabricação e o prazo de validade mínima 30 
dias. A carne cor de rosa, e estrias de cor creme. A 
gordura não deverá ultrapassar 30% do total do 
pedaço. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 72 

    

48 

BANANA COMPRIDA - Se adquirir em embalagem 

apropriada para alimento, apresentar prazo de 
validade de 5 dias. A casca bem amarela com 
pequenas manchas marrons, de aspecto firme, sem 
partes moles ou machucadas.  Transportar em 

caixa térmico. Não colocar nenhum peso em cima 
para não machucar o produto 

KG 72 

    

49 

BANANA PRATA - Se adquirir em embalagem 

apropriada para alimento, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade mínima de 5 dias. 
A casca bem amarela, de aspecto firme, sem 
partes moles ou machucadas. Transportar em caixa 
térmica. Não colocar nenhum peso em cima para 
não machucar o produto. 

  35 

    

50 

TOUCINHO FRESCO (BARRIGA DE PORCO) - 

Se adquirir em embalagem apropriada para 
alimento, apresentar prazo de validade mínima de 5 
dias.  Cor branca, como odor característico de 
fresco. "in natura" o alimento deverá fim refrigerado. 
Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM COM 
1 KG 

KG 114 

    

51 

FEIJAO VERDE "IN NATURA" - Se adquira em 

embalagem apropriada para alimento, apresentar 
prazo de validade 5 dias.  cor verde brilhante, livres 
de qualquer tipo de impurezas, grãos viçosos e 
tenros. Ser entregue sob refrigeração e em caixas 
térmicas. PACOTE COM 1 KG 

PACOTE 10 
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FIGADO DE FRANGO CONGELADO- Se adquirir 

em embalagem, apresentar data de fabricação e 
prazo de validade. Cor marrom claro, sem nenhum 
tipo de cor que não seja a natural. Transportar 
congelada e em caixa térmica. EMBALAGEM COM 
500 GRAMAS 

KG 6 

    

53 

FIGADO BOVINO EM PEDAÇOS CONGELADO.  

Se adquirir em embalagem apropriada para 
alimento desta natureza, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade. Cor  marrom 
claro, e com aparência do natural. Transportar 
congeladas e em caixa térmicas. EMBALAGEM 
COM 500 GRAMAS 

KG 10 

    

54 

FIGADO BOVINO EM BIFES - Se adquirira em 

embalagem apropriada para alimento desta 
natureza, apresentar prazo de validade. Cor 
marrom claro. Transportar congelado e  em caixa 
térmicas. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 10 

    

55 

FILE DE PEITO DE FRANGO CONGELADO - Se 

adquirir em embalagem apropriada para alimento 
desta natureza, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade. Cheiro suave, sem pele, a carne 
deverá ser macia, seca e de cor clara, entre o rosa 
e o branco, sem manchas escuras ou esverdeadas. 
Apresentar odor característico de frango fresco.  
Validade mínima 30 dias. Transportar congelada e 
em caixa térmica. EMBALAGEM COM 1KG. 

KG 210 

    

56 

FILE DE SIRI CONGELADO - Se adquirir em 

bandeja de isopor , envolvida com papel filme, 
rotulada,  apresentar data de fabricação e o prazo 
de validade. O produto deverá apresentar cheiro 
característico e cor branca ou amarelo pálido, carne 
firme. Validade mínima de 30 dias. Transportar 

congelada e em caixa térmica. EMBALAGEM COM 
1KG. 

KG 17 

    

57 

FILE DE PEIXE TILAPIA (SEM COURO) 
CONGELADO DE BOA QUALIDADE, 

devidamente condicionado em embalagem 
apropriada, com selo de prazo de validade mínima 
de 30 dias. Cheiro característico. Não deve 
apresentar espinha. Transportar congeladas e em 
caixa térmicas. EMBALAGEM COM 1KG. 

KG 84 

    

58 

CARNE BOVINA - FILE MIGNON (PEÇA 
INTEIRA)- Se adquirir em embalagem, apresentar 

data de fabricação e o prazo de validade. 
Consistência firme e compacta. A coloração deve 
ser de um vermelho brilhante. Deve ter aparência 
de carne enxuta, sem estar transpirando, com odor 
característico e os cortes devem ter ramificações 
pequenas de gordura firme e branca. O percentual 
de gordura não deverá ultrapassar de 10% de 
gordura. EMBALAGEM COM 1KG. 

KG 150 
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FRANGO INTEIRO CONGELADO, com os miúdos 

preservados, sem adição de temperos, 
devidamente condicionado em embalagem 
apropriada, com selo de prazo de validade. Pele de 
aparência branca com carne de aparência rosada, 
não deve apresentar odor de azedo ou ter um 
cheiro de amônia. Consistência firme, não 
pegajoso. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 1KG. 

KG 510 

    

60 

GOMA DE MANDIOCA FRESCA BRANCA E 
REFRIGERADA. Se adquirir em embalagem não 

violada, apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade.  Apresentar-se fresca, de cor branca e 
com cheiro característico. Transportar em caixa 
térmica. EMBALAGEM COM 1KG. 

PACOTE 12 

    

61 

HORTELA FOLHA MIUDA - A hortelã-verde, 

também conhecida como, hortelã-comum ou 
simplesmente hortelã, é uma planta herbácea 
perene, da família Lamiaceae, atingindo 30–100 
cm. Se adquira em embalagem, apresentar data o 
prazo de validade. Molhos com folhas bem verdes 
e frescas e firmes. Transportar em caixa térmica. 
Não colocar nenhum peso em cima para não 
machucar o produto 

MOLHO 86 

    

62 

INHAME - inhame é o nome comum dado a várias 

espécies de plantas dos gêneros Alocasia, 
Colocasia e Dioscorea e aos seus respectivos 
tubérculos amiláceos. Se adquira de forma natura 
deverá está firme, casca marrom escuro, não 
deverá apresentar furos provocados por insetos, 
nem rachaduras e que não tenha raízes longa e 
abundante. Não poderá apresentar aspecto 
envelhecido. EMBALAGEM COM 1KG. 

KG 46 

    

63 

IOGURTE SABOR MORANGO DE EXCELENTE 
QUALIDADE- Bebida láctea com iogurte e polpa de 

Morango. Ingredientes: Leite reconstituído, 
preparado de fruta (água, polpa de morango, 
aromatizante edulcorantes artificiais ciclamato e 
aspartame, espessantes carragena, gomas guar e 
xantana, conservador sorbato de potássio, 
acidulante ácido cítrico e corantes artificiais 
bordeaux e amarelo crepúsculo) e fermentos 
lácteos. Colorido artificialmente. CONTÉM 
FENILALANINA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.  Se 
adquirir em embalagem, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade.  Apresentar 
refrigerado com temperatura entre 5ºC a 10ºC e 
com prazo de validade mínimo de 30 dias.  
Refrigeração de 5 °C a 10 °C. Transportar em caixa 
térmica. GARRAFA 900 ML 

UNIDADE 40 
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IOGURTE NATURAL -  ingredientes Leite, leite em 

pó integral e fermentos lácteos. Não Contém 
Glúten.   Se adquirir em embalagem plástica (tipo 
copo)  apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade. Apresentar refrigerado com temperatura 
entre 5ºC a 10ºC e com prazo de validade mínimo 
de 30 dias. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM DE  170 GRAMAS 

UND 70 

    

65 

IOGURTE NATURAL DESNATADO -  leite 

desnatado, carbonato de cálcio, fosfato de cálcio e 
vitaminas (A e D). NÃO CONTÉM GLÚTEN. Não 
Contém Glúten.  O Iogurte Natural tem 0% de 
açúcar, 0% de gordura e 100% de .  Se adquirir em 
embalagem plástica (tipo copo), apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade. Apresentar 
refrigerado com temperatura entre 5ºC a 10ºC e 
com prazo de validade mínimo de 30 dias. 
Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM DE  
170 GRAMAS 

UND 46 

    

66 

KANI KAMA (PACOTE) CONGELADO -  Kani-

kama  também conhecido, nos países lusófonos,  é 
um bastão feito com carne de peixe, e sabor 
imitação de carne de caranguejo típico do Japão,   
bastonetes médio com 7,5 cm e 17 gramas,peso 
liquido de 250 gramas,  Se adquirir em embalagem, 
apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade.  Apresentar congelado até        -18ºC e 
com prazo de validade mínimo de 3 meses. 
Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM COM 
250 GRAMAS 

PACOTE 50 

    

67 

KIWI MADURO E FIRME-  fruto comestível 

proveniente de algumas espécies do género 
Actinidia e de seus híbridos, originários do sul da 
China.Se adquira em embalagem, apresentar prazo 
de validade. Forma oval e achatada. A casca 
possui a cor marrom clara, coberta por pequenos 
pêlos. A polpa é esverdeada, apresentando 
diversas sementes pequenas e pretas no centro. 
Não poderá apresentar manchas. Apresentar polpa 
firme. Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM 
COM 500 GRAMAS 

KG 33 

    

68 

LAGOSTA INTEIRA E " IN NATURA". Se adquirir 

em embalagem, apresentar prazo de validade. Para 
verificar se a lagosta está fresca, tocar suas costas 
com um objeto pontiagudo; se ela levantar a cauda, 
está bem fresca. Caso contrário, é sinal de que 
está fora da água há bastante tempo. Transportar 
em caixa térmica. EMBALAGEM COM 1 KG 

KG 12 
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LARANJA PERA - Se adquirir em unidade, 

apresentar  prazo de validade. A casca deve ser 
fina, brilhante e lisa e cor amarelo esverdeada e 
polpa suculenta, sem machas, casca firme, sem 
furos  provocadas por isentos e livre de qualquer 
impureza. EMBALAGEM COM 1 KG 

KG 138 

    

70 

LARANJA LIMA DA PERSIA - Se adquirir em 

unidade, apresentar prazo de validade. A casca 
deve ser fina e lisa e cor amarelo e polpa 
suculenta, sem machas, casca firme, sem furos 
provocadas por isentos e livre de qualquer 
impureza. EMBALAGEM COM 1 KG 

KG 4 

    

71 

LIMÃO - O limão é o fruto de uma pequena árvore 

de folha perene originária da região sudeste da 
Ásia, da família das rutáceas. Se adquirir em 
unidade, apresentar  prazo de validade.  A casca 
deve ser brilhante na cor verde verde-amarelo e 
quando maduro ceder a pressão dos dedos. 
EMBALAGEM COM  500 GRAMAS 

KG 250 

    

72 

LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA DE 
EXCELENTE QUALIDADE -  Se adquirir em 

embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade. Não apresentar invólucro 
rompido ou estufado, a cor deve estar de acordo 
com a sua composição, não estar ressecada ou 
com aspecto viscoso. Validade mínima 6 meses. 
Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM COM  
500 GRAMAS 

KG 103 

    

73 

PAIO - O paio é um enchido tradicional de Portugal. 

O seu ingrediente principal é o lombo de porco, o 
que o torna um dos enchidos mais populares. 
Como condimentos, inclui a massa de pimentão, o 
alho e o sal. É defumado e o seu calibre é 
normalmente elevado, ainda que possa haver paios 
de diversos diâmetros. Se adquira em embalagem, 
apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade. Não apresentar invólucro rompido ou 
estufado, a cor deve estar de acordo com a sua 
composição, não estar ressecada ou com aspecto 
viscoso. Validade mínima 6 meses. Transportar em 
caixa térmicas. EMBALAGEM COM  500 GRAMAS 

KG 35 

    

74 

LOMBO SUINO NÃO TEMPERADO E 
CONGELADO- Se adquirir em embalagem, 

apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade. A cor deve ser rosada com estrias de 
gordura brancas e finas. Consistência firme e lisa. 
A gordura dever ser branca e firme. Validade 
máxima 6 meses. CONSERVAÇÃO: -12°C OU 
MAIS FRIO. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 1KG 

KG 15 
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LULAS CORTADAS EM ANEIS E CONGELADA. 

Se adquirir em embalagem, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade. Apresentar 
Cheiro suave, pele branca com manchas róseas, 
Não deve estar viscoso e a bolsa de tinta deve 
estar intacta. Validade máxima 6 meses. 
Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM COM 
1KG 

KG 6 

    

76 

LULAS INTEIRA E "IN NATURA" . Se adquirir em 

embalagem, apresentar prazo de validade. 
Apresentar totalmente "in natura"  Cheiro suave, 
pele branca com manchas róseas, Não deve estar 
viscosa e a bolsa de tinta deve estar intacta. As 
menores são as mais tenras. Deverá ser fornecida 
refrigerada. EMBALAGEM COM 1KG 

  20 

    

77 

MAÇA VERMELHA NACIONAL . Se adquirir em 

embalagem, apresentar  o prazo de validade.  
Apresenta cor vermelha intenso, firme e pesada. A 
casca deve ser lisa e limpa não poderá ter 
machucados na casca, furos ou deformidades, livre 
de total impureza. Não colocar nenhum peso em 
cima para não machucar o produto. EMBALAGEM 
COM 500 GRAMAS 

KG 27 

    

78 

MACAXEIRA "IN NATURA" -Macaxeira ou ainda 

aipim, comestível e suculenta. Se adquirir de forma 
natural com casca na cor marrom escuro e casca 
interna na cor roxa claro . Apresentar o miolo 
(polpa) todo branco. Não apresentar manchas 
escuras na ponta ou no miolo. A polpa deve ser um 
pouco úmida e a casca tem que se soltar com 
facilidade. EMBALAGEM COM 1KG. 

KG 470 

    

79 

MAMÃO FORMOSA MADURO- Se adquirir em 

embalagem, apresentar prazo de validade. Não 
apresentar rachaduras, partes escuras ou 
machucadas nem picada de insetos. A casca e a 
polpa deve apresentar firmeza.  Não colocar 
nenhum peso em cima para não machucar o 
produto. EMBALAGEM COM 1KG. 

KG 81 

    

80 

MAMÃO FORMOSA  VERDE POR FORA E POR 
DENTRO-  Se adquirir em embalagem, apresentar 

d prazo de validade. Não apresentar rachaduras, 
partes escuras ou machucadas nem picada de 
insetos. A casca e a polpa deve apresentar firmeza.  
Não colocar nenhum peso em cima para não 
machucar o produto. EMBALAGEM COM 1KG 

KG 10 

    

81 

MANGA TOMMY  MADURA - Se adquirir em 

embalagem, apresentar  prazo de validade. Cor 
típica, ser macia quando apertada com os dedos, 
mas sem que a casca se rompa pela pressão. Não 
apresentar rachaduras ou liquido grudento e 
apresentar polpa firme. Não colocar nenhum peso 
em cima para não machucar o produto 

KG 40 
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MASSA PUBA FRESCA E REFRIGERADA- Puba 

é uma massa extraída da mandioca fermentada e 
largamente utilizada na produção de bolos, 
biscoitos e diversas outras receitas típicas do norte-
nordeste brasileiro.  Se adquirir em embalagem, 
apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade.  Validade mínima 30 dias. Transportar em 
caixa térmica. EMBALAGEM COM 1KG 

PACOTE 15 

    

83 

MAXIXE- Planta Cucumis anguria, conhecido 

popularmente como maxixeiro, é uma planta 
rasteira ou trepadeira anual e de clima quente. Se 
adquirir em embalagem, apresentar  prazo de 
validade. Formato deve ser ovalados, com casca 
espinhosa inteira ou lisa, com verde claro uniforme, 
preferir frutos firmes. Deverá ser fornecida "in 
natura". EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 46 

    

84 

MELANCIA - Melancia é o nome de uma planta da 

família Cucurbitaceae e do seu fruto. Trata-se de 
uma erva trepadeira rastejante originária da África. 
Se adquirir em embalagem, apresentar prazo de 
validade. Casca deverá está  firme, lustrosa, sem 
manchas escuras  e a polpa deverá apresentar cor 
vermelho  lustrosa e madura , não apresentar 
qualquer tipo de  "queimadura" ou furada por 
insetos,  se fornecida aberta deverá ser envolvida 
em papel filme. Transportar em caixa térmica. Não 
colocar nenhum peso em cima para não machucar 
o produto. EMBALAGEM COM 1KG 

KG 485 

    

85 

MELAO AMARELO OURO- - Se adquirir em 

embalagem, apresentar prazo de validade. Casca 
firme, ter cor forte e não apresentar rachaduras, 
partes moles ou perfurações de insetos. Não 
colocar nenhum peso em cima para não machucar 
o produto. EMBALAGEM COM APROXIDAMENTE 
1 KG 

KG 338 

    

86 

MEXILHAO DESCASCADO E  CONGELADO -  O 

mexilhão é um molusco bivalve da ordem Mytiloida, 
consumido como fonte de alimento. Os mexilhões 
são animais sésseis que vivem nas zonas 
intertidais, fixos pelo bisso às rochas costeiras. Se 
adquirir em embalagem, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade. O marisco deverá 
está em embalagem de isopor coberto com papel 
filme ou em embalagem industrializada. Devem 
estar completamente fechadas Devem estar lisas, 
úmidas e brilhantes. Com cheiro: Forte, mas 
agradável. Transportar em caixa térmica. Não 
colocar nenhum peso em cima para não machucar 
o produto. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 22 
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MEXILHAO FRESCO "IN NATURA" - O mexilhão 

é um molusco bivalve da ordem Mytiloida, 
consumido como fonte de alimento. Os mexilhões 
são animais sésseis que vivem nas zonas 
intertidais, fixos pelo bisso às rochas costeiras Se 
adquira em embalagem, apresentar  prazo de 
validade. As Conchas: Devem estar completamente 
fechadas indicando que o molusco está vivo; caso 
estejam abertas, devem se fechar assim que forem 
tocadas. Devem estar lisas, úmidas e brilhantes. 
Com cheiro: Forte, mas agradável. Transportar em 
caixa térmica. Não colocar nenhum peso em cima 
para não machucar o produto. EMBALAGEM COM 
500 GRAMAS 

KG 15 

    

88 

MOELA DE FRANGO - Se adquirir em embalagem 

apropriada para alimento desta natureza, 
apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade.  O produto deverá está congelado a -
12ºC. Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM 
COM 1 Kg 

KG 4 

    

89 

MORANGO MADURO E FIRME.   Se adquirir em 

embalagem, apresentar o prazo de validade 
mínima de 2 dias e máxima de 5 dias. Cor deve ser 
vermelha, sem machas ou partes amolecidas. 
Acondicionado em caixetas, onde deverá ser 
verificado os morangos na parte de baixo. O 
transporte deverá ser feito com total segurança 
sem nenhum peso em cima para que os frutos não 
sejam machucados. Caixeta com no mínimo 15 
unidade de morango. Acondicionada em geladeira 
assim que comprar. Transportar em caixa térmica. 

CAIXA 323 

    

90 

NABO - O nabo é o nome dado a uma planta 

crucífera de raiz tuberosa branca Se adquirir em 
embalagem, apresentar prazo de validade. Possui 
uma pele que deve ser lisa, sem machucados ou 
manchas.  Folhas frescas, tenras e bem verdes na 
cor característico do natural. Não colocar nenhum 
peso em cima para não machucar o produto. 
EMBALAGEM COM 200 GRAMAS 

KG 12 

    

91 

ORELHA DE PORCO SALGADA DEFUMADA DE 
EXCELENTE QUALIDADE - Se adquirir em 

embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade máxima de 6 meses. Transportar 

em caixa térmica. EMBALAGEM COM 500 
GRAMAS 

KG 10 

    

92 

ORELHA DE PORCO SALGADA DE EXCELENTE 
QUALIDADE - Se adquirir em embalagem, 

apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade máxima de 6 meses. Transportar em caixa 
térmica. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 25 
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93 

OVA DE PEIXE SALMAO - Tipo Caviar -  Se 

adquirir em embalagem, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade. Pote de vidro com 
tampa lacrada. Transportar em caixa térmica. 
Observar a validade.   Não colocar nenhum peso 
em cima para não machucar o produto 
EMBALAGEM COM 100 GRAMAS 

KG 5 

    

94 

OVO DE CODORNA "IN NATURA"- Se adquirir 

em embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade mínima de 30 dias Não colocar 
nenhum peso em cima para não machucar o 
produto. BANDEJA COM 30 UNIDADES 

BANDEJA 12 

    

95 

OVO BRANCO DE GALINHA TAMANHO JUMBO- 

Se adquirir em embalagem, apresentar  prazo de 
validade. Escolher os que têm a casca intacta e 
completamente sem mancha de fezes, sem 
rachaduras e não esverdeado. Validade mínima 30 
dias. Não colocar nenhum peso em cima para não 
machucar o produto. BANDEJA COM 30 
UNIDADES 

BANDEJA 570 

    

96 

PALETA DE CORDEIRO. Se adquirir em 

embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade. Apresentar coloração vermelho-
cereja brilhante, odor característico de carne fresca 
e uma certa elasticidade, capaz de fazê-la ceder à 
pressão dos dedos. A gordura deve ter coloração 
amarelo-clara, próxima à tonalidade da manteiga. A 
quantidade de gordura não deverá ultrapassar 10% 
do pedaço adquirido. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 1KG. 

KG 6 

    

97 

PANKO (FARINHA DE ARROZ CROCANTE 
PARA EMPANAR). Se adquirir em embalagem 

plástica, apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade máxima de 3 meses. EMBALAGEM COM 

200 GRAMAS 

KG 10 

    

98 

PAO DE FORMA QUADRADO FATIADO E COM 
CASCA Se adquirir em embalagem, apresentar 

data de fabricação e o prazo de validade mínima de 
2 dias.  Deverá ser entregue sem machucado ou 
amassados, sem apresentar aspecto de bolor ou 
qualquer outro aspecto que não seja o natural. Não 
transportar com peso sobre o produto. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

PACOTE 24 

    

99 

PAO DE FORMA FATIADO  NA HORIZONTAL SE 
CASCA Se adquirir em embalagem, apresentar 

data de fabricação e o prazo de validade mínima de 
2 dias.  Deverá ser entregue sem machucado ou 
amassados, sem apresentar aspecto de bolor ou 
qualquer outro aspecto que não seja o natural. Não 
transportar com peso sobre o produto. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

PACOTE 4 
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100 

PAO DE FORMA INTEGRAL QUADRADO E 
FATIADO -  Se adquirir em embalagem, apresentar 

data de fabricação e o prazo de validade mínima de 
2 dias.  Deverá ser entregue sem machucado ou 
amassados, sem apresentar aspecto de bolor ou 
qualquer outro aspecto que não seja o natural. Não 
transportar com peso sobre o produto. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

PACOTE 18 

    

101 

PEIXE ATUM INTEIRO  "IN NATURA" -  Se 

adquirir em embalagem, apresentar  prazo de 
validade. Odor característico de peixe fresco. Olhos 
devem brilhar e ocupar todo espaço da órbita. As 
guelras devem ser bem vermelhas e úmidas. A 
carne deve ser firme e elástica ao toque. As 
escamas devem ser brilhantes e bem presas à 
pele. A carne deve estar firmemente presa a 
espinha. O ventre deve apresentar formato normal, 
sem estar flácido nem afundado. O peixe deverá 
ser livre de contaminantes como areia, pedaços de 
metais, plástico, combustíveis, sabão e mosca. 
Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM COM 
1KG. 

KG 65 

    

102 

PEIXE ATUM EM POSTA FECHADA 
CONGELADO-  Se adquirir em embalagem, 

apresentar  prazo de validade. Odor característico 
de produto fresco.  A carne deve estar firmemente 
presa a espinha. O peixe deverá ser livre de 
contaminantes como areia, pedaços de metais, 
plástico, combustíveis, sabão e mosca. Transportar 
em caixa térmica. EMBALAGEM COM 1KG. 

KG 65 

    

103 

PEIXE DOURADO INTEIRO - Se adquiria coberta 

com papel filme, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade. O odor deve ser característico 
de peixe fresco, Olhos brilhantes, salientes e 
transparentes. As escamas devem ser unidas entre 
si, brilhantes e fortemente aderida a pele. As 
guelras devem possuir cor que vai do rosa ao 
vermelho intenso sem viscosidade e úmidas e 
brilhantes. A carne deve ser firme e elástica ao 
toque. A carne deve estar firmemente presa a 
espinha. O ventre deve apresentar formato normal, 
sem estar flácido nem afundado. O peixe deverá 
ser livre de contaminantes como areia, pedaços de 
metais, plástico, combustíveis, sabão e mosca. 
Deverá ser fresco "in natura". Transportar em caixa 
térmica. EMBALAGEM COM 1KG. 

KG 80 
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104 

PEIXE DOURADO EM POSTA FECHADA 
CONGELADO - Se adquirir em embalagem sendo 

bandeja de isopor coberta com papel filme, 
apresentar  prazo de validade. O odor deve ser 
característico.  A carne deve estar firmemente 
presa a espinha.  O peixe deverá ser livre de 
contaminantes como areia, pedaços de metais, 
plástico, combustíveis, sabão e mosca. Deverá ser 
fresco "in natura". Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 1KG. 

KG 4 

    

105 

PEIXE ROBALO INTEIRO- Se adquirir em 

embalagem coberta com papel filme, apresentar 
data de fabricação e o prazo de validade. O odor 
deve ser característico de peixe fresco, Olhos 
brilhantes, salientes e transparentes. As escamas 
devem está unidas entre si, brilhantes e fortemente 
aderidas à pele. As guelras devem possuir cor que 
vai do rosa ao vermelho intenso sem viscosidade e 
úmidas e brilhantes. A carne deve ser firme e 
elástica ao toque. A carne deve estar firmemente 
presa a espinha. O ventre deve apresentar formato 
normal, sem estar flácido nem afundado. O peixe 
deverá ser livre de contaminantes como areia, 
pedaços de metais, plástico, combustíveis, sabão e 
mosca. Deverá ser fresco "in natura". Transportar 
em caixa térmica. EMBALAGEM COM 1KG. 

KG 80 

    

106 

PEIXE ROBALO EM POSTA FECHADA 
CONGELADO - Se adquirir em embalagem sendo 

bandeja de isopor coberta com papel filme, 
apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade, o odor deve ser característico de produto 
fresco.. A carne deve ser firme e elástica ao toque. 
A carne deve estar firmemente presa a espinha.  O 
peixe deverá ser livre de contaminantes como 
areias, pedaços de metais, plástico, sabão e 
mosca. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 1KG. 

KG 45 

    

107 

PEIXE SALMAO INTEIRO TOTALMENTE "IN 
NATURA" - Se adquirir em embalagem, apresentar 

data de fabricação e o prazo de validade. Odor 
característico de peixe fresco. Olhos devem brilhar 
e ocupar todo espaço da órbita. As guelras devem 
ser bem vermelhas e úmidas. A carne deve ser 
firme e elástica ao toque. As escamas devem ser 
brilhantes e bem presas à pele. A carne deve estar 
firmemente presa a espinha. O ventre deve 
apresentar formato normal, sem estar flácido nem 
afundado. O peixe deverá ser livre de 
contaminantes como areia, pedaços de metais, 
plástico, combustíveis, sabão e mosca. Transportar 
em caixa térmica. EMBALAGEM COM 1KG. 

KG 80 
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108 

PEIXE SALMAO EM POSTA FECHADAS 
CONGELADO - Se adquirir em embalagem, 

apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade. Odor característico. A carne deve estar 
fresca e firmemente presa a espinha. O peixe 
deverá ser livre de contaminantes como areia, 
pedaços de metais, plástico, combustíveis, sabão e 
mosca. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 1KG. 

KG 30 

    

109 

FILÉ DE PEIXE SALMAO CONGELADO - Se 

adquirir em embalagem, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade. Odor 
característico. A carne deve estar fresca e 
firmemente presa a espinha. O peixe deverá ser 
livre de contaminantes como areia, pedaços de 
metais, plástico, combustíveis, sabão e mosca. 
Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM COM 
1KG. 

KG 36 

    

110 

PEPINO - Se adquirir em embalagem, apresentar  

prazo de validade.Casca firme, sem rugas,  verde 
forte, lustrosa.    Suas bordas devem ser 
arredondadas, sem manchas não excedendo a 
umidade característica do produto. Não colocar 
nenhum peso em cima para não machucar o 
produto. EMBALAGEM COM 1KG. 

KG 35 

    

111 

PEPINO JAPONES - Se adquirir em embalagem, 

apresentar prazo de validade. Casca firme, sem 
rugas,  bem verde, lustrosa. Suas bordas devem 
ser arredondadas, sem manchas não excedendo a 
umidade característica do produto. Não colocar 
nenhum peso em cima para não machucar o 
produto. EMBALAGEM COM 1KG. 

KG 10 

    

112 

PERU TEMPERADO CONGELADO - Se adquirir 

em embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade. Consistência firme, as coxas 
devem ser escuras e as outras partes de uma cor 
branco-pálida, com um ligeiro tom azulado. 
Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM COM 
8KG. 

KG 8 

    

113 

PHYSALIS - Planta Physalis é um género botânico, 

nome comum físalis ou camapu, pertencente à 
família Solanaceae. A Physalis angulata, é uma 
planta herbácea de hábitos perenes e reproduzida 
por sementes. Se adquirir em embalagem, 
apresentar prazo de validade mínima de 5 dias. O 
fruto deverá apresentar folha marrom claro e fruto 
redondo amarelo ouro Não colocar nenhum peso 
em cima para não machucar o produto. 
EMBALAGEM COM 150 GRAMAS. 

KG 2 
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114 

PIMENTÃO AMARELO - Se adquirir em 

embalagem, apresentar  o prazo de validade. Ser 
limpo, lustroso, uniforme, ter sempre o cabo verde, 
está fresco, sua pele não deve ter aspecto 
enrugado,  mole e sem brilho. Não colocar nenhum 
peso em cima para não machucar o produto. 
EMBALAGEM COM 200 GRAMAS 

KG 50 

    

115 

PIMENTAO VERDE - Se adquirir em embalagem, 

apresentar  o prazo de validade. Ser limpo, 
lustroso, uniforme, ter sempre o cabo verde, está 
fresco, sua pele não deve ter aspecto enrugado,  
mole e sem brilho. Não colocar nenhum peso em 
cima para não machucar o produto. EMBALAGEM 
COM 200 GRAMAS 

KG 104 

    

116 

PIMENTAO VERMELHO - Se adquirir em 

embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade. Ser limpo, lustroso, uniforme, ter 
sempre o cabo verde, está fresco, sua pele tem 
aspecto enrugado,  mole e sem brilho. Não colocar 

nenhum peso em cima para não machucar o 
produto. EMBALAGEM COM 200 GRAMAS 

KG 50 

    

117 

POLVO INTEIRO "IN NATURA" - devidamente 

condicionado em embalagem apropriada, com selo 
de prazo de validade. Cheiro suave, pele lustrosa, 
cinzenta e levemente viscosa, com vísceras. 
Deverá ser entregue refrigerado. Cada polvo deve 
pesar equivalente a 1 kg; Transportar em caixa 
térmica. EMBALAGEM COM 1 KG 

KG 195 

    

118 

POLVO CONGELADO EM PEDAÇO - 

devidamente condicionado em embalagem 
apropriada, com selo de prazo de validade. Cheiro 
suave, pele lustrosa, cinzenta e levemente viscosa. 
Deverá ser entregue refrigerado. Cada polvo deve 
pesar equivalente a 1 kg; Transportar em caixa 
térmica. EMBALAGEM COM 1 KG 

KG 65 

    

119 

PEIXE TILAPIA INTEIRO " IN NATURA" - 

devidamente condicionado em embalagem 
apropriada, com selo de prazo de validade. Odor 
característico de peixe fresco,. Olhos devem brilhar 
e ocupar todo espaço da órbita. As guelras devem 
ser bem vermelhas e úmidas. A carne deve ser 
firme e elástica ao toque. As escamas devem ser 
brilhantes e bem presas à pele. A carne deve estar 
firmemente presa a espinha. O ventre deve 
apresentar formato normal, sem estar flácido nem 
afundado. Cada peixe deve pesar equivalente a 1 
kg; Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM 

COM 1 KG 

KG 50 
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120 

PRESUNTO DE PERU FATIADO DE EXCELENTE 
QUALIDADE. Se adquirir em embalagem, 

apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade.  O produto deverá apresenta boas 
característica para consumo, não deverá 
apresentar aspect viscoso, grudento, esverdeado, 
como manchas ou qualquer outro tipo de aspecto 
desagradável. A embalagem deverá informar o 
fabricante. o produto deverá ser fornecido 
refrigerado. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 200 GRAMAS. 

KG 150 

    

121 

PRESUNTO DE PERU PEDAÇO DE EXCELETNE 
QUALIDADE-   Se adquirir em embalagem, 

apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade.  O produto deverá apresenta boas 
característica para consumo, não deverá 
apresentar aspecto viscoso, grudento, esverdeado, 
como manchas ou qualquer outro tipo de aspecto 
desagradável. A embalagem deverá informar o 
fabricante.  o produto deverá ser fornecido 
refrigerado. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 200 GRAMAS. 

KG 200 

    

122 

PRESUNTO DE PERU LIGHT FATIADO DE 
EXCELENTE QUALIDADE - Se adquirir em 

embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade.  O produto deverá apresenta 
boas característica para consumo, não deverá 
apresentar aspecto viscoso, grudento, esverdeado, 
como manchas ou qualquer outro tipo de aspecto 
desagradável. A embalagem deverá informar o 
fabricante. o produto deverá ser fornecido 
refrigerado. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 200 GRAMAS. 

KG 52 

    

123 

PEITO DE PERU DEFUMADO FATIADO DE 
EXCELENTE QUALIDADE- Se adquirir em 

embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade.  O produto deverá apresenta 
boas característica para consumo, não deverá 
apresentar aspecto viscoso, grudento, esverdeado, 
como manchas ou qualquer outro tipo de aspecto 
desagradável. A embalagem deverá informar o 
fabricante. O produto deverá ser fornecido 
refrigerado. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 200 GRAMAS. 

KG 6 
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124 

QUEIJO COALHO DE EXCELENTE QUALIDADE.  

Se adquirir em embalagem, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade. Consistência 
elástica, com odor suave. Verificar aparência 
externa.  Produto deverá apresenta boas 
característica para consumo, não deverá 
apresentar aspecto viscoso, grudento, esverdeado, 
como manchas ou qualquer outro tipo de aspecto 
desagradável. Validade mínima 30 dias. O produto 
deverá ser fornecido refrigerado. Transportar em 
caixa térmica. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. 

KG 68 

    

125 

QUEIJO BUFALA EM BOLINHA E EM 
CONSERVA -   Se adquirir em embalagem, 

apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade. Consistência elástica, com odor suave. 
Verificar aparência externa.  Produto deverá 
apresenta boas característica para consumo, não 
deverá apresentar aspecto viscoso, grudento, 
esverdeado, como manchas ou qualquer outro tipo 
de aspecto desagradável. O produto deverá ser 
fornecido refrigerado.  Peso liquido 340 gramas e 
drenado 160 gramas. Validade máxima 30 dias. O 
produto deverá ser fornecido refrigerado 
Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM COM 
340 GRAMAS 

KG 8 

    

126 

QUEIJO EMENTHAL - Se adquirir em embalagem, 

apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade.  Consistência elástica, com odor suave. 
Verificar aparência externa.  Produto deverá 
apresenta boas característica para consumo, não 
deverá apresentar aspecto viscoso, grudento, 
esverdeado, como manchas ou qualquer outro tipo 
de aspecto desagradável. Validade mínima 30 dias. 
o produto deverá ser fornecido refrigerado. 
Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM COM 
200 GRAMAS 

KG 10 

    

127 

QUEIJO GORGONZOLA - Se adquirir em 

embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade. Consistência elástica, com odor 
forte. Verificar aparência externa.  Produto deverá 
apresenta boas característica para consumo, não 
deverá apresentar aspecto viscoso, grudento, 
esverdeado, como manchas ou qualquer outro tipo 
de aspecto desagradável. Validade mínima 30 dias. 
o produto deverá ser fornecido refrigerado. 
Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM COM 
200 GRAMAS 

KG 10 
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128 

QUEIJO MUSSARELA PEÇA INTEIRA - PEÇA. 

Se adquirir em embalagem, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade. Consistência 
elástica, com cheiro suave. Verificar aparência 
externa. O produto deverá apresenta boas 
característica para consumo, não deverá 
apresentar aspecto  viscoso, grudento, esverdeado, 
como manchas ou qualquer outro tipo de aspecto 
desagradável.validade mínima 30 dias. O produto 
deverá ser fornecido refrigerado. Transportar em 
caixa térmica. PEÇA COM APROX. 3KG 

PEÇA 55 

    

129 

QUEIJO PRATO FATIADO. Se adquirir em 

embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade. Consistência elástica, com odor 
suave. Verificar aparência externa.  Produto deverá 
apresenta boas característica para consumo, não 
deverá apresentar aspecto  viscoso, grudento, 
esverdeado, como manchas ou qualquer outro tipo 
de aspecto desagradável Transportar em caixa 
térmica. EMBALAGEM COM 200 GRAMAS 

KG 6 

    

130 

QUEIJO MUSSARELA FATIADO - Se adquirir em 

embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade. Consistência elástica, com odor 
suave. Verificar aparência externa. O  produto 
deverá apresenta boas característica para 
consumo, não deverá apresentar aspecto viscoso, 
grudento, esverdeado, como manchas ou qualquer 
outro tipo de aspecto desagradável. Transportar em 
caixa térmica. EMBALAGEM COM 200 GRAMAS 

KG 320 

    

131 

QUEIJO PARMESSAO EM PEDAÇO DE 
EXCELENTE QUALIDADE - Se adquirir em 

embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade. Consistência, com cheiro suave. 
Verificar aparência externa.  Produto deverá 
apresenta boas característica para consumo, não 
deverá apresentar aspecto viscoso, grudento, 
esverdeado, como manchas ou qualquer outro tipo 
de aspecto desagradável. Transportar em caixa 
térmica. EMBALAGEM COM 200 GRAMAS 

KG 15 

    

132 

QUEIJO PROVOLONE - Se adquirir em 

embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade. Consistência elástica, com odor 
forte. Verificar aparência externa.  Produto deverá 
apresenta boas característica para consumo, não 
deverá apresentar aspecto viscoso, grudento, 
esverdeado, como manchas ou qualquer outro tipo 
de aspecto desagradável. Transportar em caixa 
térmica. EMBALAGEM COM 200 GRAMAS 

KG 3 
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133 

QUEIJO RICOTA - Se adquirir em embalagem, 

apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade. Apresentar consistência elástica, com 
odor suave. Verificar aparência externa.  O produto 
deverá apresenta boas característica para 
consumo, não deverá apresentar aspecto viscoso, 
grudento, esverdeado, como manchas ou qualquer 
outro tipo de aspecto desagradável. Transportar em 
caixa térmica. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 11 

    

134 

QUIABO - Se adquirir em embalagem, apresentar 

data de fabricação e o prazo de validade. 
Apresentar tenro, bem firme. Com sua ponta 
quebrando com facilidade. Não apresentar 
deformações ou manchas. Preferir os verdes. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 51 

    

135 

RABANETE - Se adquirir em embalagem, 

apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade. Apresentar liso, vermelho, firme, sem 
manchas ou machucados. Com folhas viçosas e 
verdes. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 5 

    

136 
RABO SUINO, salgado, não defumado, Se adquirir 

em embalagem apropriada, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade. Transportar em 
caixa térmica. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 35 

    

137 

RABO SUINO DEFUMADO, salgado, Se adquirir 

em embalagem apropriada, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade. Transportar em 
caixa térmica. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 10 

    

138 

PÉ DE PORCO, salgado, não defumado, Se 

adquirir em embalagem apropriada, apresentar 
data de fabricação e o prazo de validade. 
Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM COM 
500 GRAMAS 

KG 30 

    

139 

PÉ DE PORCO DEFUMADO, salgado, Se adquirir 

em embalagem apropriada, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade. Transportar em 
caixa térmica. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 10 

    

140 

REPOLHO VERDE - Se adquirir embalada em 

papel filme, apresentar data  prazo de validade.  
Textura firme  e pesado. As folhas devem estar 
viçosas, rijas e sem rasgos ou marca de inseto. Cor  
esverdeado claro para verde. EMBALAGEM COM 1 
KG 

KG 30 

    

141 

REPOLHO ROXO - se adquirir embalada em papel 

filme, apresentar data prazo de validade.  Textura 
firme e pesada.  As folhas devem estar viçosas, 
rijas e sem rasgos ou marca de inseto. 
EMBALAGEM COM 1 KG 

KG 14 
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REQUEIJAO CREMOSO CATUPIRY DE 
EXCELENTE QUALIDADE -  Se adquirir em 

embalagem plástica redonda, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade mínima de 30 
dias. Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM 
COM 410 GRAMAS 

UND 15 

    

143 
RUCULA - Se adquirir em embalagem, apresentar 

prazo de validade. As folhas devem ser verdes, 
firmes e viçosas. Não colocar nenhum peso em 
cima para não machucar o produto 

MOLHO 108 

    

144 

SALAME TIPO ITALIANO INTEIRO - Se adquirir 

em embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade. EMBALAGEM COM 250 
GRAMAS 

KG 3 

    

145 SALSA - Se adquirir em molhos.  Apresentar-se 

fresco, folhas abertas e cor verde forte e brilhante. 

MOLHO 195 

    

146 

CARCAÇA DE SIRI - Se adquirir, limpa, 

aferventada, sem impureza, com aparência natural 
e característica. Transportar em caixa térmica. Não 
colocar nenhum peso em cima para não machucar 
o produto 

UND 100 

    

147 

SALSICHA HOT DOG - Se adquirir em 

embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade. Cor vermelho escuro, sem odor, 
sem aspecto viscoso. Deverá ser fornecido 
refrigerado em temperatura máxima de 10ºC. 
Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM COM 
500 GRAMAS 

KG 24 

    

148 

SURURU “IN NATURA” - Se adquirir envolvido 

com papel filme, apresentar praza de validade.  
Devem estar lisas, úmidas e brilhantes. Com 
cheiro: Forte, mas agradável, textura firme, na cor 
amarela claro. Validade mínima 30 dias. O produto 
deverá ser fornecido refrigerado. O produtor deverá 
ser entregue sem cor esverdeada, aspecto 
grudento, bolor ou qualquer outro tipo de aspecto 
ou cheiro que não seja o natural. Transportar em 
caixa térmica. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 100 

    

149 

TAMARAS FRUTAS SECA - fruta das Arábias.  A 

tâmara é um fruto de cor avermelhada, polpa 
fibrosa e sabor agridoce. Altamente nutritiva, é o 
alimento básico no mundo árabe, onde é 
consumida de diversas formas.Se adquira em 
embalagem,  apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade mínimo de  30 dias. Transportar 
em caixa térmica. EMBALAGEM COM 500 
GRAMAS 

KG 2 
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TANGERINA - A tangerina, também  é uma fruta 

cítrica de cor alaranjada e sabor adocicado. Parece 
ser uma antiga espécie selvagem, nativa da Ásia. 
Se adquira em embalagem, apresentar prazo de 
validade. Formas achatadas nos polos, e com o 
centro um pouco solto do fruto (basta pressionar 
ligeiramente no topo). Não deverá apresentar furos, 
manchas ou qualquer outro tipo de inconformidade 
que não seja a natural. EMBALAGEM COM 1 KG 

KG 6 

    

151 

TENDER BOLINHA SEM OSSO  -   Se adquirir em 

embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade mínimo de 6 meses contados a 
partir da data de fabricação. O sistema de 
conservação É a vácuo mantém o Tender de Peru , 
não  congelamento, o que  garante a textura e 
maciez originais da carne. Transportar em caixa 
térmica. EMBALAGEM COM APROX. 1 KG 

KG 10 

    

152 

TOFU QUEIJO DE SOJA - Se adquira em 

embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade. A textura firme e extra-firme. Se 
adquirir em embalagem, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade mínimo 30 dias. 
Peso líquido 305g drenado 270 gramas. 
Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM COM 
200 GRAMAS 

KG 10 

    

153 

TOMATE CEREJA - O tomate-cereja é uma 

espécie de tomate cujo tamanho é menor e, 
normalmente, seu sabor é um pouco mais doce que 
um tomate comum. Ele é usado em saladas, 
enfeites de pratos sofisticados ou mesmo comido 
puro. Se adquirir em embalagem, apresentar  prazo 
de validade. Apresentar cor bem vermelha, firme e 
com casca lisa, sem qualquer tipo de manchas, 
furos ou outro aspecto que não seja o natural. O 
Produto deverá ser entregue refrigerado. Não 
colocar nenhum peso em cima do produto para não 
machucar. EMBALAGEM COM 200 GRAMAS 

KG 60 

    

154 

TOMATE PARA MOLHO - Se adquirir em 

kilograma, apresentar  prazo de validade.  A cor 
vermelho intenso e brilhante e firme uniforme e liso, 
ou qualquer outro tipo de aspecto que não seja o 
natural. O Produto deverá ser entregue refrigerado. 
EMBALAGEM COM 1 KG 

KG 200 

    

155 

TOMATE PARA SALADA - Se adquirir em 

embalagem, apresentar prazo de validade. A cor 
vermelho brilhante uniforme e liso, sem furos, 
manchas ou qualquer outro tipo de aspecto que 
não seja o natural. O Produto deverá ser entregue 
refrigerado. Não coloca nenhum peso em cima do 
produto para não machucar. EMBALAGEM COM 
500 GRAMAS. 

KG 15 
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UVA ITALIA - Se adquirir em coberto com papel 

filme, apresentar prazo de validade. Os cachos 
devem ser cheios, com bagos firme e liso. Não 
deve desprender com facilidade do cacho, ter cor 
verde claro e firme, sem manchas, rachaduras ou 
qualquer outro tipo de aspecto que não seja o 
natural.  O Produto deverá ser entregue refrigerado. 
Não colocar nenhum peso em cima do produto para 
não machucar. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. 

KG 60 

    

157 

VAGEM - Legume (do latim legumen), olerácea ou 

vagem é o nome comum para o fruto das 
leguminosas e que, fecundando dentro de um 
carpelo, caracteristicamente, se abre em duas 
fendas. Se adquira em embalagem, apresentar 
prazo de validade.  Textura tenra e quebradiça e de 
cor do verde claro ao escuro, brilhante, sem 
manchas escuras. O produto deverá. Ser entregue 
refrigerado. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. 

KG 61 

    

158 

MACA VERDE - A maçã-verde, conhecida também 

pelo nome varietal de Granny Smith, é uma 
variedade de maçã. Trata-se de uma maçã normal.  
Se adquirir em embalagem, apresentar prazo de 
validade. Cor acentuada, firmes e pesada. A casca 
deve ser lisa e limpa não ter manchas ou rachadura 
ou machucados na casca. A polpa deverá está 
firme e suculenta. EMBALAGEM COM 500 
GRAMAS. 

KG 4 

    

159 

QUEIJO MINAS MEIA CURA - Se adquirir em 

embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade. A textura elástica, com odor 
suave. Verificar aparência externa. O produto não 
deverá apresentar: bolor, estufamento na 
embalagem, cor esverdeada, aspecto grudento, ou 
qualquer outro tipo de aspecto que não seja o 
natural. O produto deverá ser entregue refrigerado 
com validade mínima de 30 dias. Transportar em 
caixa térmica. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. 

KG 10 

    

160 

CORAÇÃO DE GALINHA CONGELADO- Se 

adquirir em embalagem contendo kilograma, 
apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade. A cor deve ser vermelha-escura  e 
manchas esbranquiçadas. odor suave. Validade 
mínima de 3 meses. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. 

KG 10 

    

161 

CEBOLINHA -. Se adquirir " in natura" em molhos 

plástica, apresentar prazo de validade. As folhas 
deve ser verdes e frescas. O Produto não deverá 
apresentar folhas moles, secas, amarelas ou com 
manchas castanhas. O produto deverá ser 
entregue de forma fresca. Não colocar nenhum 
peso em cima para não machucar o produto 

MOLHO 100 
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CENOURA - Se adquirir em embalagem, 

apresentar o prazo de validade.  A textura firme e 
superfície limpa e lisa, com cor alaranjada- vivo, 
sem rachaduras, manchas furos ou qualquer outro 
tipo de aspecto que não seja o natural. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. 

KG 330 

    

163 

CARNE TIPO CHARQUE - DE ORIGEM BOVINA, 

PARTE DIANTEIRA (KILO INTEIRO). Se adquirir 
em embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade. A consistência firme e 
compacta. Com pouca gordura branca ou amarela - 
pálido. O total de gordura não deverá ultrapassar 
10% do total por kg. EMBALAGEM COM 1 KG 

KG 170 

    

164 

CHUCHU - O chuchu é uma hortaliça-fruto, ou seja, 

um vegetal da categoria dos frutos; também é 
conhecido como machucho, caiota ou pimpinela. 
Existe em abundância na ilha da Madeira, 
principalmente junto aos cursos de água. Se 
adquira em embalagem, apresentar prazo de 
validade.   A textura deverá ser firme, de cor verde 
claro uniforme, sem marcas ou machucados na 
casca, ou qualquer outro tipo de aspecto ou cor que 
não seja o natura. EMBALAGEM COM 1 KG 

KG 165 

    

165 

MANDIOQUINHA - Mandioquinha, batata-salsa ou 

batata-baroa é um tubérculo comestível muito 
usado na culinária brasileira. Se adquirir em 
embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade. A textura firme e de cor amarelo-
clara. Raízes de formas regulares e sem pontos 
escuros não deverá apresentar mancha, 
machucados, bolor, furos , rachaduras ou qualquer 
outro tipo de aspecto ou cor que não seja o natural. 
EMBALAGEM COM 1 KG 

KG 10 

    

166 

ESPINAFRE - Espinafre é uma erva daninha 

originária do centro e sudoeste da Ásia, 
pertencente à família das amarantáceas, cujas 
folhas são comestíveis. É uma planta anual, que 
cresce até cerca de 30 cm de altura.   Se adquirir 
em embalagem, apresentar prazo de validade. As 
folhas frescas, de cor verde-escura brilhante, 
tenras, limpas e sem marca de inseto. Deverá 
apresentar aspecto e cor natural. Deverá ser 
entregue refrigerado. Não colocar nenhum peso em 
cima para não machucar o produto 

KG 115 

    

167 

ABOBRINHA -  Se adquirir em embalagem, 

apresentar data de fabricação e o prazo de 
validade.  A casca deve ser brilhante e firme. Sem 
rachaduras ou furadas por inseto textura firme e de 
cor amarelo-clara. Raízes de formas regulares e 
sem pontos escuros. Deverá ser entregue 
refrigerado. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 87 
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AGRIÃO - O agrião de jardim, agrião, agrião-da-

índia, agrião-mouro, mastruço ou mastruço-
ordinário (Lepidium sativum) é uma planta 
herbácea anual da família Brassicaceae, utilizada 
como planta medicinal, além de ser utilizado na 
alimentação humana. De crescimento rápido, é 
apreciado pelo seu sabor levemente picante e 
aromático (próprio da sua família botânica). Se 
adquirir em embalagem, apresentar  o prazo de 
validade. As folhas devem   verdes bem escuras, 
brilhantes firmes e tenras, sem manchas nem 
marca de insertos. Deverá ser entregue refrigerado. 
Não colocar nenhum peso em cima para não 
machucar o produto 

MOLHO 10 

    

169 

CHICÓRIA - Cichorium intybus conhecida 

popularmente como chicória é uma erva bianual da 
família das Compositae, nativa da Europa e da Ásia 
posteriormente cultivada em todo o mundo, é 
utilizada na alimentação e como planta medicinal.  
Se adquirir em embalagem, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade. As folhas devem 
estar presas a base, cor verde viva na parte de 
cima e clara na base. Sem marcas de inseto.  O 
produto deverá ser entregue refrigerado. Não 
colocar nenhum peso em cima para não machucar 
o produto 

  20 

    

170 

PÊRA IMPORTADA MADURA - A pera é o fruto 

comestível da pereira, uma árvore do género Pyrus, 
família Rosaceae, e uma das mais importantes 
frutas de regiões temperadas.  Se adquirir in natura 
com prazo de validade. A casca deve firme, sem 
ser dura, limpa, sem cortes nem machucados e 
sem manchas nem picada de insetos. O produto 
deverá ser entregue refrigerado. Não colocar 
nenhum peso em cima para não machucar o 
produto. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 3 

    

171 

AMEIXA MADURA E FIRME- Fruto da Ameixeira, 

da família botânica Rosaceae. A ameixeira-da-baía 
é, contudo, do género Ximenia.  Se adquira em 
embalagem de forma "in natura", apresentar prazo 
de validade. Textura firme, macia, com aparência 
fresca e cor viva, sem partes moles, manchadas ou 
machucadas. É um fruto redondo com uma espécie 
de bico, doce e de epicarpo fino. Existem muitas 
variedades consoantes o seu tamanho, cor, sabor e 
estação do ano em que se desenvolvem. Têm entre 
3–6 cm de largura. Não colocar nenhum peso em 
cima para não machucar o produto. EMBALAGEM 
COM 500 GRAMAS 

KG 10 
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PESSEGO MADURO E FIRME - Cor - Na 

epiderme ou casca do pêssego, podemos distinguir 
a cor de superfície e a cor de fundo. Com o avanço 
da maturação a cor de fundo, verde, muda para 
branco-creme (cultivares de polpa branca) ou 
amarelo-clara (cultivares de polpa amarela ou 
laranja. Com a maturação também muda a cor da 
polpa, representando um fator importante nos 
pêssegos destinados à industrialização. Firmeza da 
polpa - Na medida em que o pêssego amadurece a 
firmeza da polpa diminui, tornando-a mais macia, o 
qual é um indicativo da maturação. Normalmente 
as cultivares precoces apresenta menor firmeza 
que as mais tardias. A variação da firmeza pode ser 
determinada com um instrumento chamado 
penetrômetro, usando a ponteira de 5/16". Em 
pêssego, os valores na colheita podem variar entre 
11 lb (mínimo) e 17 lb (máximo), e em nectarinas, 
entre 11 lb (mínimo) e 14 lb (máximo), dependendo 
da cultivar e do local de produção.   Se adquirir em 
embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade. A consistência firme, fresco, de 
cor creme, amarelada, branca ou avermelhada. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 10 

    

173 

CAJU MADURO E FIRME- É constituído de duas 

partes: a castanha que é a fruta propriamente dita, 
e o pedúnculo floral, pseudofruto confundido com o 
fruto. Esse se compõe de um pedúnculo piriforme, 
carnoso, amarelo, rosado ou vermelho. É rico em 
vitamina C e ferro e ajuda a proteger as células do 
sistema imunológico contra os danos dos radicais 
livres.   Se adquirir em embalagem, apresentar 
casca deve ter da cor amarelo para o vermelho, 
deverá está firme, sem manchas e sem 
machucados, deverá ser entregue em embalagem 
envolvido com papel filme. Não colocar nenhum 
peso em cima do produto par anão machucar. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 10 

    

174 

JACA DURA MADURA E FIRME- Jaca, fruto da 

Artocarpus heterophyllus ou jaqueira;. Se adquirir 
em gomos, em bandeja de isopor, envolvida com 
papel filme,  apresentando prazo de validade. 
Apresentar saliências bem desenvolvidas  e 
amarelas. Devem ter textura firme, sem manchas, 
sem rachaduras, sem cor esverdeada, está em 
bom estado para o consumo.  

UND 10 
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MARACUJÁ   - Maracujá é um fruto produzido 

pelas plantas do género Passiflora da família 
Passifloraceae. O nome da árvore é também 
conhecido como Maracujazeiro  Se adquirir de 
forma in natura, embalado,  apresentar prazo de 
validade. A casca deve ser lisa e firme, brilhante e 
de cor amarelo-clara para o avermelhado. Não 
deve ter furos provocados por insetos, sem 
rachaduras ou machucados. EMBALAGEM COM 
500 GRAMAS 

  34 

    

176 

AMORA MADURA-  tipos de amoras -    Amora-

branca:   Madura tinctoria, Moraceae, árvore dióica, 
nativa do Brasil, também chamada taiúva.         
Morus alba, Moraceae, árvore mono ou dióica, 
nativa da China.   Rubus erythrocladus, Rosaceae, 
arbusto, nativa do Brasil. Também chamada amora-
verde e amora-do-mato.    Amora-preta:  Morus 
nigra, Moraceae, árvore geralmente dióica, nativa 
da China e Japão.         Rubus sellowii, Rosaceae, 
arbusto, nativa do Brasil. Tambám chamada amora-
do-mato.        Rubus ulmifolius, Rosaceae, arbusto, 
nativa da Europa e América do Norte    Amora-
vermelha:        Rubus rosifolius, Rosaceae, Amora-
vermelha ou morango silvestre é um arbusto ou 
sub-arbusto, nativa do Brasil.  Se adquirir em, 
envolvida com papel filme, apresentar prazo de 
validade. Apresentar sem machucados e inteira.  
Não colocar nenhum peso em cima para não 
machucar o produto. EMBALAGEM COM 500 
GRAMAS 

KG 2 

    

177 

FRAMBOESA - A framboesa é o fruto do 

framboeseira, e é frequentemente confundida com 
a amora-silvestre, fruto da silva. Seu sabor suave e 
adocicado é utilizado para diversas finalidades. A 
framboesa é uma pseudobaga e fruto agregado  Se 
adquirir em embalagem envolvida com papel filme, 
está refrigerada e apresentar prazo de validade. 
Não apresentar amassadas ou sujas e que não 
estejam muito maduras. Não colocar nenhum peso 
em cima para não machucar o produto. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 2 

    

178 

CAQUI-  O caqui ou dióspiro é o fruto do caquizeiro 

ou diospireiro, uma árvore da família Ebenaceae. O 
nome «dióspiro» tem origem no grego dióspuron, 
que significa «alimento de Zeus», enquanto 
«caqui» vem do japonês kaki  Se adquirir em 
embalagem envolvida com papel filme,  apresentar 
prazo de validade. Apresentar  cor alaranjada, 
madura e firme , sem rachaduras na casca, furos. 
Não colocar nenhum peso em cima para não 
machucar o produto. EMBALAGEM COM 500 
GRAMAS 

KG 10 
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COCO VERDE.  Apresentar casca verde do claro 

ao escuro, sem rachaduras, sem  furos e sem 
mancha.  

UND 50 

    

180 

SIRIGUELA - Siriguela, é o nome de uma árvore da 

família das anacardiáceas e também de seu fruto. 
É uma árvore de porte médio, podendo atingir até 
sete metros. Se adquirir em embalagem envolvida 
com papel filme,  apresentar prazo de validade. 
Apresentar  cor alaranjada, madura e firme, sem 
rachaduras na casca, furos. Não colocar nenhum 
peso em cima para não machucar o produto. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 5 

    

181 

MANGA HADEN MADURA E FIRME - A manga é 

uma drupa de uma árvore da família das 
Anacarideae, género Manguifera. Podem ser 
arredondadas, como a Haden, compridas como a 
Nam Dok Mai ou ovais como a Palmer. A coloração 
vai do totalmente verde da Keitt, ao totalmente 
amarelo da Nam Dok Mai. Pelo caminho temos o 
violeta da Osteen, o amarelo avermelhado da 
Haden, o bicolor verde e vermelho da Tommy e o 
tricolor verde amarelo e vermelho da Palmer. A 
polpa é amarela alaranjada e também tem 
variações significativas consoante a variedade. 
Umas apresentam grande conteúdo de fibra, Se 
adquirir em unidade, apresentar o prazo de 
validade. Cor típica, ser macia quando apertada 
com os dedos, mas sem que a casca se rompa 
pela pressão. Não apresentar rachaduras ou liquido 
grudento. Não colocar nenhum peso em cima para 
não machucar o produto. 

KG 13 

    

182 

COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM 
PELE  -Se adquirir em embalagem, apresentar data 

de fabricação e o prazo de validade. Odor suave, a 
pele deve ser macia, seca e de cor clara, entre o 
amarelo e o branco, sem manchas escuras. A 
carne deve ter uma textura firme, nem dura e nem 
mole demais, não deverá apresentar cor 
esverdeada, grudenta ou com qualquer outro 
aspecto que não seja o natural.    Transportar em 
caixa térmica. EMBALAGEM COM 1 KG 

KG 34 
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LAGARTO REDONDO – PEÇA COM 
APROXIMADAMENTE 3 KG - adquirir em 

embalagem hermeticamente fechada, apresentar 
data de fabricação e o prazo de validade mínima de 
5 dias. Apresentar coloração vermelho-cereja 
brilhante, odor característico de carne fresca e 
certa elasticidade, capaz de fazê-la ceder à 
pressão dos dedos. A gordura deve ter coloração 
amarelo-clara, próxima à tonalidade da manteiga. A 
quantidade de gordura não deverá ultrapassar 10% 
do pedaço adquirido. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 1 KG 

KG 7 

    

184 

COELHO INTEIRO “IN NATURA” DE 
APROXIMADAMENTE 2KG  adquirir em 

embalagem hermeticamente fechada, apresentar 
data de fabricação e o prazo de validade mínima de 
5 dias. Apresentar coloração rosada, odor 
característico de carne fresca. Transportar em 
caixa térmica.  

KG 8 

    

185 

CORAÇÃO BOVINO - Se adquirir em embalagem 

contendo kilograma, apresentar data de fabricação 
e o prazo de validade. A cor deve ser vermelho-
escura e sem manchas esbranquiçadas. Odor 
suave. Validade mínima de 03 meses. Transportar 
em caixa térmica. EMBALAGEM COM 500 
GRAMAS 

  3 

    

186 

LINGUA BOVINA UNIDADE COM 
APROXIMADAMENTE 2KG - Se adquirir em 

embalagem contendo kilograma, apresentar data 
de fabricação e o prazo de validade. A cor deve ser 
cinza-escura  sem manchas esbranquiçadas. Odor 
suave. Validade mínima de 3 meses. Transportar 
em caixa térmica. EMBALAGEM COM 2KG 

KG 12 

    

187 

CARNE ACÉM COM OSSO - adquirir em 

embalagem hermeticamente fechada, apresentar 
data de fabricação e o prazo de validade mínima de 
5 dias. Apresentar coloração vermelho-cereja 
brilhante, odor característico de carne fresca e uma 
certa elasticidade, capaz de fazê-la ceder à 
pressão dos dedos. A gordura deve ter coloração 
amarelo-clara, próxima à tonalidade da manteiga. A 
quantidade de gordura não deverá ultrapassar 10% 
do pedaço adquirido. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 1KG 

KG 6 
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CARNE ACÉM SEM OSSO - adquirir em 

embalagem hermeticamente fechada, apresentar 
data de fabricação e o prazo de validade mínima de 
5 dias. Apresentar coloração vermelho-cereja 
brilhante, odor característico de carne fresca e uma 
certa elasticidade, capaz de fazê-la ceder à 
pressão dos dedos. A gordura deve ter coloração 
amarelo-clara, próxima à tonalidade da manteiga. A 
quantidade de gordura não deverá ultrapassar 10% 
do pedaço adquirido. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 1KG 

KG 6 

    

189 

MIUDOS DE BODE (bofe, fígado, sangue, tripa, 
bucho) - Se adquirir em embalagem contendo 

kilograma, apresentar data de fabricação e o prazo 
de validade. A cor deve ser cinza-escura sem 
manchas esbranquiçadas. Odor suave. Validade 
mínima de 3 meses. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 1KG 

KG 9 

    

190 

BOFE BOVINO CONGELADO- Se adquirir em 

embalagem contendo kilograma, apresentar data 
de fabricação e o prazo de validade. A cor deve ser 
rosada sem manchas esbranquiçadas. Odor suave. 
Validade mínima de 3 meses. Transportar em caixa 
térmica. EMBALAGEM COM 1KG 

KG 3 

    

191 

SANGUE SUINO CONGELADO - Se adquirir em 

embalagem contendo kilograma, apresentar data 
de fabricação e o prazo de validade. A cor deve ser 
vermelho-vivo sem manchas esbranquiçadas. Odor 
suave. Validade mínima de 3 meses. Transportar 
em caixa térmica. EMBALAGEM COM 500 
GRAMAS 

KG 3 

    

192 

MASSUNIN “ IN NATURA” -  Se adquirir envolvido 

com papel filme, apresentar praza de validade.  
Devem estar lisas, úmidas e brilhantes. Com 
cheiro: Forte, mas agradável, textura firme, na cor 
amarela claro. Validade mínima 30 dias. O produto 
deverá ser fornecido refrigerado. O produtor deverá 
ser entregue sem cor esverdeada, aspecto 
grudento, bolor ou qualquer outro tipo de aspecto 
ou cheiro que não seja o natural. Transportar em 
caixa térmica. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 10 

    

193 

TRIPA SUINA - - Se adquirir em embalagem 

contendo kilograma, apresentar data de fabricação 
e o prazo de validade. A cor deve ser cinza-claro 
sem manchas esbranquiçadas. Odor suave. 
Validade mínima de 3 meses. Transportar em caixa 
térmica. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 10 
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SHITAKE - cogumelo comestível, desidratado. o 

shitake é cultivado há aproximadamente 800 anos 
pelos orientais, destacando-se dos demais 
cogumelos pelo seu alto teor em vitaminas e 
substâncias que fortalecem o sistema imunológico 
com sabor caracteristico é muito usado na culinária 
chinesa e japonesa em diversas formas: risotos, 
saladas, omeletes, molhos, grelhados, cozidos e 
sopas.  basta colocar em água morna para hidratar. 
Não contém glúten. ingrediente: cogumelo shitake 
desidratado.embalagem: pacote 50g.  

PACOTE 50 

    

195 

FERMENTO BIOLOGICO FRESCO - informações 

técnicas aparência: cor branco-pérola e odor 
característico. Ingredientes saccharomyces 
cerevisiae. Manter o produto em local com 
refrigeração entre 5 e 7°c e ao abrigo de luz.  
Embalagem pacote contendo 4 tabletes de 15g 
cada, embalados individualmente. Prazo de 
validade o produto tem validade de 45 dias, 
transportar em caixa térmica. EMBALAGEM COM 
60 GRAMAS 

TABLETE 120 

    

196 

LIMÃO SICILIANO - o limão é o fruto de uma 

pequena árvore de folha perene originária da região 
sudeste da ásia, da família das rutáceas. Se 
adquirir em unidade, apresentar  prazo de validade.  
a casca deve ser brilhante na cor verde verde-
amarelo e quando maduro ceder a pressão dos 
dedos. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 5 

    

197 

RADICHIO -  o radicchio é a folha comestível 

proveniente da planta cichorium intybus. É de 
origem italiana (de treviso) e pertence à família das 
chicórias. Tem folhas vermelhas com nervuras 
brancas. As folhas formam, em temperaturas 
frescas, uma bola bem densa. Seu sabor é 
levemente amargo. Este sabor amargo pode ser 
diminuído se lavado em água morna. Para 
comercialização, são utilizadas somente as bolas. 
As folhas soltas em volta da cabeça são muito 
amargas. As folhas do radicchio são adicionadas 
em saladas frias. Também pode ser usado em 
risotos e outros pratos quentes. Se adquirir em 
unidade, apresentar prazo de validade. Na cor 
roxo-escuro. Apresentar prazo de validade. Deverá 
ser entregue embalado. Deverá ser entregue sem 
machucado ou amassados, não transportar com 
peso sobre o produto. EMBALAGEM COM 500 
GRAMAS 

KG 10 
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PIMENTA DE CHEIRO - de mais ou menos três a 

quatro centímetros de tamanho e que, quando 
madura, tem a cor amarelada; tem um sabor pouco 
ardido, mas é cheirosa e é muito utilizado como 
tempero na culinária da região norte do brasil. a 
embalagem deverá apresentar prazo de validade. 
Deverá ser entregue embalado. Deverá ser 
entregue sem machucado ou amassados,  não 
transportar com peso sobre o produto. 
EMBALAGEM COM 100 GRAMAS 

KG 2 

    

199 

PIMENTA VERDE - de mais ou menos três a 

quatro centímetros de tamanho e que, quando 
madura, tem a cor amarelada; tem um sabor pouco 
ardido, mas é cheirosa e é muito utilizado como 
tempero na culinária da região norte do Brasil 
apresentar prazo de validade. Na cor verde claro. 
Deverá ser entregue embalado. Deverá ser 
entregue sem machucado ou amassados, não 
transportar com peso sobre o produto. 

EMBALAGEM COM 100 GRAMAS 

KG 2 

    

200 

PIMENTA DEDO DE MOÇA - de mais ou menos 

três a quatro centímetros de tamanho e que, 
quando madura, tem a cor amarelada; tem um 
sabor pouco ardido, mas é cheirosa e é muito 
utilizado como tempero na culinária da região norte 
do Brasil apresentar prazo de validade. Na cor 
verde claro. Deverá ser entregue embalado. Deverá 
ser entregue sem machucado ou amassados,  não 
transportar com peso sobre o produto. 
EMBALAGEM COM 100 GRAMAS 

KG 2 

    

201 

PIMENTA MALAGUETA - de mais ou menos três a 

quatro centímetros de tamanho e que, quando 
madura, tem a cor amarelada; tem um sabor pouco 
ardido, mas é cheirosa e é muito utilizada como 
tempero na culinária da região norte do Brasil 
apresentar prazo de validade. Na cor verde claro.. 
Deverá ser entregue embalado. Deverá ser 
entregue sem machucado ou amassados, não 
transportar com peso sobre o produto. 
EMBALAGEM COM 100 GRAMAS 

KG 2 

    

202 

QUEIJO TIPO GOUDA -  é um queijo amarelo feito 

de leite de vaca. Recebe o nome da cidade de 
Gouda, nos Países Baixos. Se adquirir em 
embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade. Consistência elástica, com 
cheiro suave. Verificar aparência externa. O 
produto deverá apresenta boas característica para 
consumo, não deverá apresentar aspecto  viscoso, 
grudento, esverdeado, como manchas ou qualquer 
outro tipo de aspecto desagradável.validade 
mínima 30 dias. O produto deverá ser fornecido 
refrigerado. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 100 GRAMAS 

KG 10 
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QUEIJO TIPO CHEDAR - Se adquirir em 

embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade. Consistência elástica, com 
cheiro suave. Verificar aparência externa. O 
produto deverá apresenta boas característica para 
consumo, não deverá apresentar aspecto  viscoso, 
grudento, esverdeado, como manchas ou qualquer 
outro tipo de aspecto desagradável.validade 
mínima 30 dias. O produto deverá ser fornecido 
refrigerado. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 100 GRAMAS 

KG 10 

    

204 

AVELÃ  - A avelã é o fruto da aveleira, avelaneira 

ou avelãzeira, que é um arbusto da família 
Betulaceae que cresce naturalmente em quase 
toda a Europa. Se adquirir em unidade, apresentar 
o prazo de validade. Cor típica, ser macia quando 
apertada com os dedos, mas sem que a casca se 
rompa pela pressão. Não apresentar rachaduras ou 
liquido grudento. Não colocar nenhum peso em 
cima para não machucar o produto. EMBALAGEM 
COM 500 GRAMAS 

KG 12 

    

205 

CARANGUEIJO  IN NATURA -  Custáceos da 

infraordem Brachyura, caracterizados por terem o 
corpo totalmente protegido por uma carapaça, 
quatro pares de patas terminadas em unhas 
pontudas. Se adquirir em embalagem, apresentar  
prazo de validade.  Apresentar cheiro suave. 
Verificar aparência externa. O produto deverá 
apresenta boas característica para consumo, não 
deverá apresentar aspecto viscoso, grudento, 
esverdeado, como manchas ou qualquer outro tipo 
de aspecto desagradável. Validade mínima 2 dias. 
O produto deverá ser fornecido refrigerado. 
Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM COM 
12 UNIDADES. 

PACOTE 10 

    

206 

PATA GRANDE DE CARANGUEIJO  IN NATURA 
-  Custáceos da infraordem Brachyura, 

caracterizados por terem o corpo totalmente 
protegido por uma carapaça, quatro pares de patas 
terminadas em unhas pontudas. Se adquirir em 
UNIDADE, apresentar prazo de validade.  
Apresentar cheiro suave. Verificar aparência 
externa. O produto deverá apresenta boas 
característica para consumo, não deverá 
apresentar aspecto  viscoso, grudento, esverdeado, 
como manchas ou qualquer outro tipo de aspecto 
desagradável. Validade mínima 2 dias. O produto 
deverá ser fornecido refrigerado. Transportar em 
caixa térmica. 

UND 300 
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SIRI - Custáceos da infraordem Brachyura, 

caracterizados por terem o corpo totalmente 
protegido por uma carapaça, quatro pares de patas 
terminadas em unhas pontudas. Se adquirir em 
embalagem apropriada para este tipo de alimento, 
apresentar  prazo de validade.  Apresentar cheiro 
suave. Verificar aparência externa. O produto 
deverá apresenta boas característica para 
consumo, não deverá apresentar aspecto viscoso, 
grudento, esverdeado, como manchas ou qualquer 
outro tipo de aspecto desagradável. Validade 
mínima 2 dias. O produto deverá ser fornecido 
refrigerado. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. 

PACOTE 10 

    

208 

MIRTILIOS -  MYrtillus é um arbusto que pertence 

à família Ericaceae, Se adquirir em embalagem 
apropriada para este tipo de alimento, apresentar  
prazo de validade.  Apresentar cheiro suave. 
Verificar aparência externa. O produto deverá 
apresenta boas característica para consumo. 
Validade mínima 10 dias. O produto deverá ser 
fornecido refrigerado. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. 

KG 5 

    

209 

OSTRA – Moluscos caracterizados por terem o 

corpo totalmente protegido por uma carapaça.  Se 
adquirir em embalagem apropriada para este tipo 
de alimento, apresentar prazo de validade.  
Apresentar cheiro suave. Verificar aparência 
externa. O produto deverá apresenta boas 
característica para consumo, não deverá 
apresentar aspecto viscoso, grudento, esverdeado, 
como manchas ou qualquer outro tipo de aspecto 
desagradável. Validade mínima 2 dias. O produto 
deverá ser fornecido refrigerado. Transportar em 
caixa térmica. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. 

PACOTE 10 

    

210 

PATO IN NATURA – Produto com 
aproximadamente 4 kilos Se adquirir em 

embalagem apropriada para este tipo de alimento, 
apresentar data de fabricação e prazo de validade. 
Cor marrom claro, sem nenhum tipo de cor que não 
seja a natural. Transportar congelado e em caixa 
térmica. UNIDADE COM APROX. 4 KILOS 

KG 15 

    

211 

CODORNA CONGELADA - Se adquirir em 

embalagem, apresentar data de fabricação e prazo 
de validade. Cor marrom claro, sem nenhum tipo de 
cor que não seja a natural. Transportar congelado e 
em caixa térmica. EMBALAGEM COM 500 
GRAMAS 

KG 10 
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LEITÃO FRESCO  IN NATURA, SEM VISCERÁS  
– PESANDO APROXIMADAMENTO 6 KILOS . Se 

adquirir em embalagem, apresentar  prazo de 
validade.  Apresentar cheiro suave. Verificar 
aparência externa. O produto deverá apresenta 
boas característica para consumo, não deverá 
apresentar aspecto viscoso, grudento, esverdeado, 
como manchas ou qualquer outro tipo de aspecto 
desagradável. Validade mínima 2 dias. O produto 
deverá ser fornecido refrigerado. Transportar em 
caixa térmica. 

KG 12 

    

213 

LINGÜIÇA FINA TIPO CALABRESA - Se adquirir 

em embalagem, apresentar data de fabricação e o 
prazo de validade. Não apresentar invólucro 
rompido ou estufado, a cor deve estar de acordo 
com a sua composição, não estar ressecada ou 
com aspecto viscoso. Validade mínima 6 meses. 
Transportar em caixa térmica. EMBALAGEM COM 
500 GRAMAS 

KG 24 

    

214 

CHIMICHURRI – Tempero seco, uma espécie de 

vinagrete picante, à base de coentro, alho, cebola, 
tomilho, orégano, pimenta vermelha moída, 
pimentão, louro, pimenta preta, mostarda em pó, 
salsão, vinagre e azeite de oliva. Sobre seus 
ingredientes, pode haver muitas variações, desde 
acrescentar ou substituir o coentro por salsinha, 
acrescentar orégano ou mesmo alfavaca 
(manjericão), até substituir o vinagre por suco de 
limão. Na embalagem do produto deverá 
apresentar data e prazo e validade. EMBALAGEM 
COM 200 GRAMAS 

KG 5 

    

215 

SEMENTE DE GIRASSOL - As sementes de 

girassol são aquénios de Helianthus annuus que, 
secos e salgados, consomem-se como aperitivo, 
descascando a casca externa ou pericarpo. Na 
embalagem do produto deverá apresentar 
fabricação e prazo de validade. EMBALAGEM 
COM 200 GRAMAS 

KG 5 

    

216 

MANJERICÃO FRESCO - O manjericão de folha-

larga, também conhecido apenas por manjericão ou 
basílico, é uma planta cujas folhas são muito 
utilizadas como temperos; além, disso, é bastante 
apreciada como planta ornamental devido às suas 
flores.  As folhas deveram apresentar na cor verde, 
não contendo furos provocando por insetos e nem 
folhas na cor amarela. Na embalagem deverá 
apresentar prazo de validade. Ser transportada em 
caixa térmica. 

MOLHO 27 
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ESTRAGÃO - Estragão é uma herbácea perene, 

de folhas pequenas e estreitas. Ela é encontrada 
naturalmente em vastas áreas do Hemisfério Norte. 
As folhas deveram apresentar-se na cor verde, não 
contendo furos provocando por insetos e nem 
folhas amarelas. Na embalagem deverá apresentar 
prazo de validade. Ser transportada em caixa 
térmica. 

MOLHO 10 

    

218 

AIPO – TAMBÉM CONHECIDO COMO SALSÃO - 

Se adquirir em embalagem apropriada para 
alimento desta natureza. As folhas devem ser 
frescas e brilhantes e ainda profundas na cor verde 
claro para o escuro. Devem ser firmes, nítidas e 
sem manchas amarelas ou marrons. Validade 
mínima 2 dias. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

KG 10 

    

219 

AMARANTO - PRODUTO PARA FINS 
ALIMENTÍCIO. Amaranto é um gênero botânico da 

família Amaranthaceae. Várias espécies são 
conhecidas pelos nomes de bredo ou caruru. Se 
adquirir em embalagem apropriada para alimento 
desta natureza, apresentando prazo e data de 
validade. EMBALAGEM COM 200 GRAMAS 

KG 5 

    

220 

ARARUTA - A araruta, espécie do gênero Maranta, 

é uma erva cuja raiz tem fécula branca que é 
alimentícia, Se adquirir em embalagem apropriada 
para alimento desta natureza, apresentando prazo 
e data de validade. EMBALAGEM COM 500 
GRAMAS 

KG 5 

    

221 

CARNE TIPO PATINHO EM PEDAÇO - CARNE 
BOVINA  Se adquirir em embalagem 

hermeticamente fechada, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade mínima de 5 dias. 
Apresentar coloração vermelho-cereja brilhante, 
odor característico de carne fresca e certa 
elasticidade, capaz de fazê-la ceder à pressão dos 
dedos. A gordura deve ter coloração amarelo-clara, 
próxima à tonalidade da manteiga. A quantidade de 
gordura não deverá ultrapassar 10% do pedaço 
adquirido. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 1 KG 

KG 15 
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222 

CARNE TIPO PATINHO EM BIFE - CARNE 
BOVINA  Se adquirir em embalagem 

hermeticamente fechada, apresentar data de 
fabricação e o prazo de validade mínima de 5 dias. 
Apresentar coloração vermelho-cereja brilhante, 
odor característico de carne fresca e uma certa 
elasticidade, capaz de fazê-la ceder à pressão dos 
dedos. A gordura deve ter coloração amarelo-clara, 
próxima à tonalidade da manteiga. A quantidade de 
gordura não deverá ultrapassar 10% do pedaço 
adquirido. Transportar em caixa térmica. 
EMBALAGEM COM 1 KG 

KG 15 
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ANEXO II 
CARTA DE CREDENCIAMENTO  

(em papel timbrado da empresa) 
 
 
À 
Comissão de Licitação 
 
REF. PREGÃO nº. 001/2015 
 
Pela presente fica credenciado o Sr (a) ________________, inscrito no CPF sob o nº 
__________, identidade nº ___________, expedida por _____________, junto ao SENAC-
DR/AL- para representar esta Empresa (razão social) ______, inscrita no CNPJ sob o nº 
_______________ na licitação acima referida, a quem se outorgam os poderes para rubricar 
propostas das demais licitantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e impugnações, 
receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, 
acordar, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da 
outorgante no procedimento licitatório em referência. 
 
Local e data 
 

______________________________ 
LICITANTE 

(nome da empresa com assinatura do seu(s) representante(s) legal (is)) 
(com firma reconhecida) 

 
  

Prezado Licitante, 
A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes relacionados no item 
4 do Instrumento Convocatório, juntamente com uma cópia autenticada do Contrato Social ou 
Instrumento de Procuração que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que tiver 
assinado a credencial. 
Juntamente com a carta de credenciamento, entregar à CPL a cópia simples de documento 
oficial de identificação do representante designado (ver item 3 do Instrumento Convocatório). 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE AQUIESCÊNCIA 

 (MODELO) 
À 
Comissão de Licitação 
 
REF. PREGÃO nº. 001/2015 

 
(Nome da empresa), CNPJ nº ___________,  
 
Pela presente, o signatário declara e garante que examinou cuidadosamente todo o Edital do 
Pregão em epígrafe e seus anexos e aceita todas as condições neles estipuladas e que, ao 
assinar a presente declaração e entregar seus envelopes, renuncia ao direito de alegar 
discrepâncias de entendimento com relação a mesma. 

 
Local, data. 

______________________________ 
LICITANTE 

(nome da empresa com assinatura do seu(s) representante(s) legal (is)) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO 
(MODELO) 

À 
Comissão de Licitação 
 
REF. PREGÃO nº. 001/2015 
 
(Nome da empresa), CNPJ nº ___________, declara, sob as penas da Lei, que não utiliza a mão-
de-obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a realização de trabalhos 
noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra 
direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condição de aprendiz a partir 
de quatorze (14) anos, conforme determinação Constitucional e Lei 9.854/99. 

 
Local, data. 

 
______________________________ 

LICITANTE 
(nome da empresa com assinatura do seu(s) representante(s) legal (is)) 
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO 
 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS QUE ENTRE SI FAZEM, O 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
COMERCIAL – SENAC E 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
Por este instrumento particular de Contrato de Fornecimento de Gêneros Alimentícios que 
entre si fazem de um lado, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, 
localizado na Rua Pedro Paulino, nº 77, bairro: Poço - Maceió - AL, inscrito no CNPJ sob o nº 
03.692.424/0001-52, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo 
Presidente do Conselho Regional, Sr. WILTON MALTA DE ALMEIDA, RG 124.141 SSP/AL, e a 
empresa xxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxx, localizada na Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Alagoas-xxxxxxxxxxx, neste ato representado por seu xxxxxxxxxxxxxx, 
Senhorxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF nº xxxxxxxxxxxxxx, 
portador do RGxxxxxxxxxxxxxxxx, residente na xxxxxxxxxxxxxxxCEP XXXXXXXXXXX, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente contrato oriundo da 
Requisição de Compras nº xxxxxxx, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, passando 
o Edital, Anexos e a Proposta da CONTRATADA, independentemente de suas transcrições, 
afazerem parte integrante e complementar deste Instrumento, no que couber com 
fundamento da Resolução SENAC n.º 958/2012 e suas alterações mediante às cláusulas e 
condições seguintes: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de gêneros alimentícios 
relacionados no Anexo I, o qual faz parte integrante do presente instrumento para todos os 
efeitos legais e/ou convencionais. 
1.2. Pregão Presencial nº 001/2015; 
1.3. Anexo I – Termo de Referência. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
2.1. Caberá a CONTRATADA: 
a) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes, tais como: 
salários; seguros de acidentes; taxas, impostos e contribuições; indenizações; vale-refeição; 
vale-transporte; outras que por ventura venham a ser criadas;  
b) A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos nesta 
cláusula, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 
onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva com o CONTRATANTE. 
c) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados quando do fornecimento do objeto ou em conexão com ele, ainda 
que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 
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d) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo quando da entrega, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
e) Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem 
qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
f) Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente ao objeto e outro bem de 
propriedade do CONTRATANTE, quando estes tenham sido ocasionados por empregados da 
CONTRATADA; 
g) Substituir no prazo de até 05 (cinco) dias corridos os produtos devidos pelo CONTRATANTE; 
h) Arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por 
seus empregados ou prepostos quando da entrega dos produtos objeto deste contrato; 
i) Comunicar à administração do CONTRATANTE, por qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 
j) Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigida no edital do PREGÃO 
PRESENCIAL nº 001/2015 em compatibilidade com as obrigações assumidas, durante toda a 
execução do contrato. 
 
CLAUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
3.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato formalizado por meio do Pedido de 
Compra, bem como atestar na nota fiscal/fatura da efetiva entrega dos materiais. 
3.2. Receber os produtos entregues pela CONTRATADA que estejam em conformidade com as 
especificações constantes no Edital. 
3.3. Recusar ou devolver com a devida justificativa, qualquer produto entregue fora das 
especificações constantes no Edital ou que não apresentarem condições para consumo. 
3.4. Comunicar previamente à CONTRATADA, qualquer modificação ou criação de novas 
normas e procedimentos a serem observados no fornecimento do objeto deste contrato. 
3.5. Pagar a CONTRATADA pelo fornecimento do produto. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 
4.1. A entrega do objeto da licitação deverá ser realizada parceladamente, no prazo de 08 
(oito) dias corridos, a contar da data de recebimento da Solicitação de Abastecimento, 
expedido pelo Almoxarifado, sendo, que a nota fiscal deverá conter os itens entregues 
conforme especificações solicitadas. 
4.2. Recebimento provisório no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento 
pelo SENAC/AL, para verificação da conformidade do produto com a especificação exigida.  
4.3. Recebimento Definitivo no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, contados do 
recebimento provisório, para verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente 
aceitação. 
4.4. A fornecedora ficará obrigada a substituir, no prazo máximo de 24 horas, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem ônus para o Contratante, o 
produto que vier a ser recusado, podendo o produto substituído ser submetido a exame 
técnico. 
4.5. O objeto deste Edital deverá ser entregue no Setor de Almoxarifado do SENAC Alagoas, na 
Rua Pedro Paulino, nº 77, bairro: Poço, Maceió/Alagoas, de segunda a sexta das 08h00min às 
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12h00min e das 14h00min às 18h00min horas, ao encarregado do setor, que vistoriará os 
produtos, verificando se os mesmos atendem a todas as especificações constantes no anexo I 
deste Edital. 
4.6. O aceite do objeto licitado pelo SENAC Alagoas, não exclui a responsabilidade civil do 
fornecedor, por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico do produto, ou por desacordo 
com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.  
4.7. O fornecedor deverá entregar o produto rigorosamente dentro do prazo estipulado, de 
acordo com as especificações constantes neste edital. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR  
5.1. Para todos os efeitos legais, referente ao fornecimento objeto do edital, bem como, 
despesas como impostos, salários e encargos, objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará 
à CONTRATADA a importância de R$ ( ........  ). 
 
CLÁUSULA SEXTA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
6.1. O pagamento relativo a cada fornecimento será efetuado de acordo com regulamento 
interno da instituição, de acordo com o valor de cada nota fiscal, depois do aceite por parte do 
SENAC/AL, em moeda corrente nacional, através de depósito em conta corrente, cuja conta, 
agência e banco deverão ser indicados pela CONTRATADA, servindo o comprovante de 
depósito como prova da quitação da obrigação. 
6.2. O pagamento à empresa vencedora da presente licitação será efetuado, através de 
depósito em conta corrente, no prazo determinado pelo SENAC, a partir da entrega dos 
produtos e o recebimento da Nota Fiscal/Fatura pela vencedora após atestados pelo setor 
competente. Sendo liberado de acordo com uma das datas estabelecidas para pagamento pela 
entidade, ficando para o primeiro dia útil, caso o dia seja sábado, domingo ou feriado.  
6.2.1. Notas Fiscais entregues (GMC/SESEG/ALMOXARIFADO) até o dia 05 de cada mês – 
pagamento em 15 de cada mês. Caso a data ocorra no sábado, domingo ou feriado – o 
pagamento se dará no próximo dia útil. 
6.2.2. Notas Fiscais  entregues (GMC/SESEG/ALMOXARIFADO) até o dia 10 de cada mês – 
pagamento em 20 de cada mês. Caso a data ocorra no sábado, domingo ou feriado – o 
pagamento se dará no próximo dia útil. 
6.2.3. Notas Fiscais entregues (GMC/SESEG/ALMOXARIFADO) até o dia 20 de cada mês – 
pagamento em 30 de cada mês. Caso a data ocorra no sábado, domingo ou feriado – o 
pagamento se dará no próximo dia útil. 
6.3. Os pagamentos acima descritos serão efetuados mediante apresentação da nota fiscal 
correspondente, condicionado a prova de regularidade fiscal da CONTRATADA com os tributos 
federais, através da Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão de 
Quitação da Dívida Ativa da União, com o INSS, através da Certidão Negativa de Débito – CND 
e com o FGTS, através do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço. 
6.4. Os valores pagos pelo SENAC/AL à CONTRATADA são fixos e irreajustáveis pelo período 
contratual, os quais incluem transporte, seguro, taxas, custos diretos e indiretos e todos os 
outros ônus federais, estaduais e/ou municipais indispensáveis para o cumprimento do objeto 
do presente contrato, após emissão da solicitação de abastecimento e certificação do 
recebimento do objeto licitado, salvo motivo de força maior e devidamente comprovado. 
6.5. O faturamento e a cobrança deverão ser entregues na sede da CONTRATANTE, localizada 
na Rua Pedro Paulino, nº 77, bairro: Poço, Maceió, Alagoas, CEP. 57.025-340, contendo os 
seguintes dados da CONTRATANTE: CNPJ 03.692.424/0001-52. 
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6.6. Os pagamentos decorrentes da execução do objeto do contrato, somente serão efetuados 
em nome da CONTRATADA. Em hipótese alguma, a CONTRATANTE aceitará Nota Fiscal, ou 
outro documento relativo ao fornecimento, emitidos em nome de outra empresa que não a 
contratada. 
6.7. As notas fiscais/faturas só serão liberadas para pagamento quando aprovadas pelo 
Almoxarifado devem ainda estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma 
imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções, recomeçando a contagem do prazo para 
pagamento a partir do dia da devolução da nota devidamente corrigida. 
6.8. O faturamento deverá ocorrer apenas uma vez por mês, na totalidade dos produtos por 
setor, devendo constar todos os materiais correspondentes ao fornecimento no período 
compreendido entre o 1º ao 30º dia. 
6.9. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere direito a reajustamento de 
preços, atualização monetária ou outra penalidade ao CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE E SUBCONTRATAÇÃO 
7.1. O produto objeto deste contrato terá seu preço fixo e irreajustável durante o período de 
vigência – 12 (doze) meses, salvo motivo de força maior e devidamente comprovado. 
7.2. Em caso de prorrogação, qualquer reajuste de preço que implique no equilíbrio do 
presente negócio jurídico, deverá ser comunicado previamente à CONTRATANTE com 
antecedência mínima de trinta dias, e deverá vir acompanhado dos documentos hábeis que 
justifiquem legalmente a necessidade do reajuste. Após análise da solicitação, o SENAC 
comunicará sua concordância ou não com o reajuste solicitado. 
7.3. Os preços apresentados deverão estar em consonância com a realidade apresentada pelo 
mercado. 
7.4. O CONTRATANTE se reserva no direito de solicitar a redução de preço quando este se 
tornar superior ao praticado pelo mercado, acompanhado dos documentos hábeis que 
justifiquem a redução do preço e caso sua solicitação não seja acatada, poderá adquirir o 
respectivo item com outro fornecedor. 
7.5. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhuma hipótese, subcontratação para fornecimento 
do objeto do presente instrumento. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS ADITAMENTOS 
8.1. Qualquer alteração no presente contrato será considerada como extensão ao pacto e 
poderá ser realizada através de correspondência entre as partes, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias, resultando em Termo Aditivo, o qual passará a fazer parte integrante do 
instrumento contratual, para todos os fins e efeitos de direito. 
8.2. Os quantitativos previstos no anexo I deste contrato constituem mera previsão 
dimensionada com a demanda atualmente existente, não estando o SENAC/AL obrigado a 
executá-los totalmente ou podendo ainda, fazer acréscimos, observando para isto as regras 
estabelecidas neste instrumento e da Resolução SENAC n.º 958/2012 e suas alterações. 
8.3. Os aditamentos provenientes deste contrato somente poderão ser efetuados, 
observando-se as disposições legais contidas na Resolução SENAC n.º 958/2012 e suas 
alterações. 
 
CLAUSULA NONA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 
9.1. No interesse do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto na 
Resolução SENAC n.º 958/2012.   
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Parágrafo Primeiro 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessária, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor ora 
CONTRATADO. 
 
Parágrafo Segundo 
Nenhum acréscimo ou supressões poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto 
as supressões resultantes de acordo entre as partes. 
 
CLÁUSULA NONA – VIGÊNCIA 
9.1. A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, até o máximo de sessenta meses, caso seja de interesse de ambas as 
partes, mediante comunicação expressa, com antecedência mínima de trinta dias do término 
do mesmo.   
9.2. Durante a vigência indicada no caput, não existe obrigatoriedade, por parte do SENAC/AL, 
em adquirir o produto objeto deste contrato, e caso opte por fazê-lo, não está vinculado a 
quantidades mínima ou máximo, sendo-lhe facultado, ainda, fazê-lo através de outra 
modalidade de aquisição, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de 
qualquer espécie à CONTRATADA, ou, cancelar o antes mencionado registro nas hipóteses 
legalmente previstas para tanto, garantidos à CONTRATADA, neste caso, a ampla defesa e o 
contraditório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 
10.1. O não cumprimento por uma das partes, de quaisquer dos termos e condições deste 
contrato, dará a outra o direito de rescindir este instrumento contratual, independentemente 
de notificação ou interpelação, seja judicial ou extrajudicial, sem antecedência de prazo ou 
pagamento de qualquer indenização. 
10.2 O atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos para fornecimento do objeto deste 
contrato ensejará à CONTRATADA multa moratória de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
respectiva solicitação de abastecimento, para cada dia de atraso. 
10.3 Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou falha no 
fornecimento dos produtos, garantida a prévia defesa em competente Processo Administrativo 
a cargo da Administração da CONTRATANTE e excluídas as hipóteses de caso fortuito e força 
maior, ficará a CONTRATADA sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade 
civil e criminal que seu(s) ato(s) ensejar(em):  
a) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) calculada sobre o valor total estimado do 
Contrato, para os casos de reincidência em infrações anteriormente punidas com pena de 
advertência;  
b) Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total estimado do Contrato, em casos 
de infrações graves que acarretem a rescisão da presente avença; 
c) Suspensão temporária do direito de participação em certame licitatório e impedimento de 
contratar com o SENAC/AL pelo prazo de até 02 (dois) anos;  
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SENAC/AL. 
 
Parágrafo Segundo – Pelos motivos que se regem, principalmente, a CONTRATADA estará 
sujeita as penalidades tratadas na condição anterior: 
a) Pelo atraso na entrega dos produtos em relação aos prazos propostos e aceitos; 
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b) Pela não entrega dos produtos, de acordo com as especificações técnicas do edital e da 
proposta da licitante vencedora, dentro do prazo proposto; 
c) Pela recusa em substituir qualquer produto defeituoso que for rejeitado, caracterizada se a 
substituição não ocorrer no prazo de 24 horas, contado da data da rejeição, devidamente 
notificada. 
d) Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida força 
maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATADA ficará isenta das penalidades 
mencionadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido: 
a) A qualquer tempo, por quaisquer das partes, sem ônus, mediante comunicação por escrito, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data em que se pretender rescindi-lo; 
b) Por descumprimento de qualquer das cláusulas, independentemente de ações legais; 
c) Em caso de falência, concordata, dissolução ou liquidação societária e, também em caso de 
insolvência; 
d) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no edital e no contrato; 
e) O não cumprimento de cláusulas, especificações ou prazos; 
f) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
g) O atraso injustificado no fornecimento dos produtos e no atendimento das demais 
demandas decorrentes do contrato; 
h) A paralisação do fornecimento dos produtos sem justa causa e prévia comunicação ao 
CONTRATANTE; 
i) O cometimento reiterado de faltas na execução deste contrato anotadas pelo 
CONTRATANTE; 
j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a 
juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução do presente contrato; 
k) A constatação, pelo SENAC/AL, de irregularidades dolosamente omitidas pela empresa 
CONTRATADA durante o processo de contratação; 
l) Razões de interesse do SENAC/AL, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela autoridade competente do SENAC; 
m) A suspensão de sua execução, por ordem escrita pelo SENAC, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo motivos de força maior assim regularmente justificado.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1. O presente contrato representa todo o acordo e entendimento entre as partes em 
relação ao objeto nele previsto, inclusive em relação às condições estabelecidas no Pregão 
Presencial xxx/2015. 
12.2. Todas as comunicações feitas pela CONTRATANTE, relativas ao presente contrato, serão 
consideradas como regularmente feitas, se entregues ou enviadas por carta protocolada para 
o endereço da CONTRATADA. 
12.3. Qualquer mudança de endereço da CONTRATADA deverá ser imediatamente comunicada 
à CONTRATANTE. 
12.4. Os prazos estipulados neste contrato, para cumprimento das obrigações contratuais, 
vencem independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 
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12.5. O presente contrato não importa em exclusividade com a CONTRATADA, sendo facultada 
à CONTRATANTE a aquisição de itens deste contrato com terceiros, caso o preço ofertado 
esteja acima do praticado no mercado e a CONTRATADA não aceite ajustá-lo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
13.1. Fica designada o Setor de Almoxarifado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pessoa do senhor 
xxxxxxxxx, CPF: xxxxxxxxxxxxx como órgão gestor do presente contrato, cabendo-lhe o 
acompanhamento das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste, bem como 
designar dentre os colaboradores lotados sob sua gerência o fiscal do respectivo instrumento. 
 
Parágrafo Primeiro 
O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o 
fornecimento do objeto deste contrato, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados. 
 
Parágrafo Segundo 
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverá ser 
solicitado ao chefe do setor competente, em tempo hábil, para adoção das medidas 
convenientes. 
 
Parágrafo Terceiro 
 A CONTRATADA deverá manter como preposto para representá-la durante a execução do 
contrato, o senhor xxxx desde que aceitos pela CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: 
14.1. As partes elegem o foro da cidade de Maceió para resolver ou dirimir qualquer ação ou 
execução decorrente deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 
 
E por estarem assim, justas e de comum acordo, assinam o presente contrato em duas vias de 
igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
 
 
 
Maceió/AL,                         de                             de  2015. 
 
  
SENAC – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 
CONTRATANTE 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADO 
 
 
TESTEMUNHAS 
1._____________________________               2______________________________ 
CPF                                                                      CPF. 


