
DATA:

Objeto:

Itens Descrição Embalagem UND
Quant. 

Mínima

Quant. 

Máxima

C.C. 

COMERCIAL

PONTO COM 

INFORMÁTICA

OUTEIRO 

PESCADO

 Preço Médio 

unt  
VALOR TOTAL

1

BISCOITO SALGADO TIPO 

CREAM CRACKER. Contendo 

farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, gordura 

vegetal, amido de milho, sal, soro 

de leite, estabilizante (lecitina de 

soja), fibra de aveia, fermentos 

químicos (Bicarbonato de sódio e 

Bicarbonato de amônio), 

fermento biológico, aromatizante 

e acidulante (ácido cítrico). 

Contém glúten. Propriedades 

nutricionais com porção de 30g: 

20g carboidrato, 2,9g proteína, 0 

gordura trans, 0 colesterol, 0,9 

fibras, 1,3 mg ferro. Devem estar 

de acordo com as exigências da 

legislação sanitária em vigor no 

país ANVISA/MS.  Produto deve 

conter data de fabricação de até 

120 dias anteriores à data de 

entrega.

Embalagem primária: 

Plástica atóxica com 

400g. Embalagem 

secundária: Caixa de 

papelão de até 8kg

KG 7.000 14.000                     11,00                         11,00                         9,50                  10,50                   147.000,00 
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BISCOITO DOCE – TIPO 

ROSQUINHA SABOR LEITE: 

Contendo basicamente Farinha 

de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, açúcar, gordura 

vegetal, amido de milho, soro de 

leite, estabilizante (lecitina de 

soja), sal, acidulante (ácido 

lático), fermento químico ( 

bicarbonato de sódio e 

bicarbonato de amônio ) e 

aromatizante. Contém glúten.  

Propriedades nutricionais com 

porção por 30g: proteína 2g e 

fibra alimentar 0,5g. VALIDADE: o 

produto deve conter data de 

fabricação de até 30 dias 

anteriores à data de entrega

Embalagem primária: 

Saco de polipropileno, 

polietileno, laminado 

de alta intensidade, 

contendo 400g de 

produto.    Embalagem 

secundária: Caixa de 

papelão ondulado e 

resistente.  

KG 7.000 14.000               13,00                  12,00                       12,50                  12,50                   175.000,00 
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BISCOITO DOCE – TIPO 

ROSQUINHA SABOR 

CHOCOLATE: Contendo 

basicamente farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido 

fólico, cacau em pó, açúcar, soro 

de leite, açúcar invertido, 

gordura vegetal, amido de milho, 

estabilizante (lecitina de soja), 

sal, fermentos químicos 

(bicarbonato de sódio e 

bicarbonato de amônio) 

acidulante láctico e 

aromatizantes. Contém glúten. 

Propriedades nutricionais com 

porção por 30g: proteína 2g e 

fibra alimentar 0,6g. VALIDADE: o 

produto deve conter data de 

fabricação de até 30 dias 

anteriores à data de entrega.

Embalagem primária: 

Saco de polipropileno, 

polietileno, laminado 

de alta intensidade, 

contendo 400g de 

5.500produto.  

Embalagem 

secundária:  Caixa de 

papelão ondulado e 

resistente.

KG 7.000 14.000               13,00                  12,00                       12,50                  12,50                   175.000,00 
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CHOCOLATE EM PÓ. Produto 

deve conter 32% de cacau. 

Devem estar de acordo com as 

exigências da legislação sanitária 

em vigor no país ANVISA/MS. 

Data de fabricação e prazo de 

validade de no mínimo 08 meses.

Embalagem primária: 

Pacotes de 400g, em 

polietileno atóxico, 

transparente, leitosa 

ou aluminizada, 

resistente.         

Embalagem 

secundária:  Caixa de 

papelão resistente.

KG. 2.000 4.000                    16,90                         20,00                       15,50                  17,47                     69.866,67 



5

AÇÚCAR REFINADO Contendo 

sacarose de cana de açúcar, livre 

de fermentação, isento de 

matérias terrosas, parasitas e 

detritos animais e vegetais. 

Devem estar de acordo com as 

exigências da legislação sanitária 

em vigor no país ANVISA/MS. 

Validade: o produto deve conter 

data de fabricação de até 120 

dias anteriores à data de entrega

Embalagem primária: 

Plástica, atóxica, 

transparente, 

resistente de até 1kg. 

Embalagem 

secundária: Fardos 

transparentes 

termossoldado, 

resistente, 

suportando o 

transporte sem perder 

sua integridade.

KG 20.000 40.000                       4,30                           5,00                         3,50                    4,27                   170.666,67 

6

MINGAU DE ARROZ com porção 

por 21g: proteína 1,1g e ferro 

1,8mg. Deve conter as seguintes 

informações na embalagem: 

contém glúten, alérgicos: contém 

derivados de aveia e cevada. 

Pode conter leite, trigo, soja e 

centeio.  Prazo de validade: 

mínimo de 6 meses. A rotulagem 

deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome 

e/ou marca, ingredientes, data 

de validade, lote e informações 

nutricionais.

Embalagem primária: 

Sache de até 230g.  

Embalagem 

secundária:  Caixa de 

papelão resistente.

KG 6.000 12.000                    14,90                         26,00                       22,00                  20,97                   251.600,00 
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AVEIA EM FLOCOS. Produto não 

deve apresentar sujidades, 

umidade ou bolor. A embalagem 

deve estar intacta, bem vedada. 

O produto deve ter sido fabricado 

no máximo 30 dias antes da data 

de entrega. Prazo de validade 

mínimo de 06 meses a partir da 

data de entrega.

Embalagem primária: 

Sache de até 230g.  

Embalagem 

secundária:  Caixa de 

papelão resistente.

KG 6.000 12.000                    21,00                         16,00                       18,00                  18,33                   220.000,00 

8

ARROZ TIPO 1 POLIDO. Longo 

fino, grãos inteiros, isento de 

parasitas, mofo, odores 

estranhos, substancias nocivas, 

matérias terrosas e outros.  

Subgrupo: tipo I polido; classe: 

longo fino. Produto 100% natural. 

Com porção por 50g: proteína 

3,3g e fibra alimentar 0,3g. 

Devem estar de acordo com as 

exigências da legislação sanitária 

em vigor no país 

ANVISA/MS.Validade: o produto 

deve conter data de fabricação 

de até 120 dias anteriores à data 

de entrega.

Embalagem primária: 

Plástica, atóxica, 

transparente, 

resistente de até 1kg.            

Embalagem 

secundária:   Fardos 

transparente, 

termossoldado e 

resistente.

Kg 20.000 40.000                       3,70                           4,90 R$ 3,60                    4,07                   162.666,67 
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FEIJÃO CARIOQUINHA Feijão tipo 

1, carioquinha, grãos de tamanho 

e formas naturais, claros, 

maduros, limpos, isento de 

material terroso, sujidades e 

mistura de outras variedades e 

espécies devem estar de acordo 

com as exigências da legislação 

sanitária em vigor no país 

ANVISA/MS. Validade: o produto 

deve conter data de fabricação 

de até 120 dias anteriores à data 

de entrega.

Embalagem primária: 

Plástica, atóxica, 

termossoldado, 

resistente, de 1kg.                   

Embalagem 

secundária:  Fardos 

transparente, 

termossoldado e 

resistente.

Kg 3.000 6.000                    10,78                         12,00                       10,80                  11,19                     67.160,00 

10

MACARRÃO SÊMOLA TIPO 

ESPAGUETE Contendo, sêmola de 

Trigo enriquecida com Ferro e 

ácido fólico e corante de 

naturais. Contém glúten. Com 

porção por 80g: proteína 8,7g e 

gorduras totais 1,2g. Com 

identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. 

Validade mínima de 12 (doze) 

meses a contar da data de 

entrega.

Embalagem primária: 

Plástica, atóxica com 

500g.                

Embalagem 

secundária: Fardos 

transparentes 

termossoldado e 

resistente.

Kg 5.000 10.000                       6,30                           8,00                         8,10                    7,47                     74.666,67 
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MACARRÃO PARAFUSO. 

Contendo, sêmola de Trigo 

enriquecida com Ferro e ácido 

fólico e corante de 

naturais. Contém glúten. Com 

porção por 80g: proteína 8,7g e 

gorduras totais 1,2g. pacote 

transparente polietileno atóxico, 

resistente termossoldado. Com 

identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. 

Validade mínima de 12 (doze) 

meses a contar da data de 

entrega.

Embalagem primária: 

Plástica, atóxica com 

500g.                

Embalagem 

secundária: Fardos 

transparentes 

termossoldado e 

resistente.

Kg 2.000 4.000                       7,00                           9,00                         9,30                    8,43                     33.733,33 

12

FARINHA DE TRIGO COM 

FERMENTO. Farinha de trigo tipo 

1, com fermento, acondicionada 

em sacos plásticos de polietileno, 

atóxico, limpo, não violado e 

resistente com capacidade de 

1kg. Validade não inferior a 180 

dias após a data de entrega.

Embalagem primária: 

Plástica, atóxica com 

1Kg.                

Embalagem 

secundária: Fardos 

transparentes 

termossoldado e 

resistente de até 

30kg.

KG 1.500 3.000                       3,90                          5,30                         3,95                    4,38                     13.150,00 
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FARINHA DE TRIGO SEM 

FERMENTO. Farinha de trigo tipo 

1, sem fermento, acondicionada 

em sacos plásticos de polietileno, 

atóxico, limpo, não violado e 

resistente com capacidade de 

1kg. Validade não inferior a 180 

dias após a data de entrega.

Embalagem primária: 

Plástica, atóxica com 

1Kg.                

Embalagem 

secundária: Fardos 

transparentes 

termossoldado e 

resistente de até 

30kg.

KG 1.000 2.000                       3,90                          5,00                         3,80                    4,23                       8.466,67 
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MILHO BRANCO. Tipo 1, Classe 

Branca, Categoria misturada. 

Isento de parasitas, mofo, odores 

estranhos, substâncias nocivas, 

matérias terrosas e outros. 

Devem estar de acordo com as 

exigências da legislação Sanitária 

em vigor no país ANVISA/MS. O 

produto deve conter data de 

fabricação de até 120 dias 

anteriores à data de entrega.

Embalagem primária: 

Plástica, atóxica com 

500g.                

Embalagem 

secundária: Fardos 

transparentes ou de 

papelão 

termossoldado e 

resistentes de até 

10kg.

KG 1.000 2.000                       7,50                          8,00 R$ 8,70                    8,07                     16.133,33 

15

MILHO PARA PIPOCA. 1ª 

Qualidade, Beneficiado, Polido 

Grupo Duro, Classe Amarelo, Tipo 

1. Produto preparado com 

matéria prima sã e limpa, isenta 

de matéria terrosa, detritos 

animais, vegetais, parasitas e 

larvas. 

Embalagem primária: 

Plástica, atóxica com 

500g.                

Embalagem 

secundária: Fardos 

transparentes ou de 

papelão 

termossoldado e 

resistentes de até 

10kg.

KG 1.000 2.000                       6,70                          7,80                         8,50                    7,67                     15.333,33 
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FUBÁ DE MILHO. Ausência de 

resíduos de impurezas, bolor ou 

cheiro não característicos. 

Embalagem deve estar intacta, 

acondicionadas em pacotes de 

polietileno transparente bem 

vedado, embalagem de 500g. 

Validade não inferior a 120 dias a 

contar da data de entrega. Deve 

apresentar registro no Ministério 

da Saúde.

Embalagem primária: 

Plástica, atóxica com 

500g.                

Embalagem 

secundária: Fardos 

transparentes ou de 

papelão 

termossoldado e 

resistentes.

KG 1.000 2.000                       7,59                          5,90                         3,99                    5,83                     11.653,33 

17

PÃO DE CHÁ. Peso de 50g cada 

unidade. Preparado a partir de 

matérias-primas sãs, de primeira 

qualidade, isentas de matéria 

terrosa e parasitas e em perfeito 

estado de conservação. Será 

rejeitado pão queimado ou mal 

cozido, com odor e sabor 

desagradável, presença de 

fungos, e não será permitida a 

adição de farelos e de corantes 

de qualquer natureza em sua 

confecção. Contendo na 

embalagem a identificação do 

produto, marca do fabricante, 

prazo de validade, data de 

embalagem, peso liquido. 

Validade mínima de 05 dias a 

contar da entrega.

Embalagem plástica 

apropriada com 20 

unidades de 

aproximadamente 50g 

cada.        Não inferior 

a 2 dias.

KG 7.000 14.000                 9,00                       16,30                    8,43                   118.066,67 



                      18,00                  10,00                   100.000,00 

18

PÃO DE DOCE. Peso de 50g cada 

unidade. Preparado a partir de 

matérias-primas sãs, de primeira 

qualidade, isentas de matéria 

terrosa e parasitas e em perfeito 

estado de conservação. Será 

rejeitado pão queimado ou mal 

cozido, com odor e sabor 

desagradável, presença de 

fungos, e não será permitida a 

adição de farelos e de corantes 

de qualquer natureza em sua 

confecção. Contendo na 

embalagem a identificação do 

produto, marca do fabricante, 

prazo de validade, data de 

embalagem, peso líquido. 

Validade mínima de 05 dias a 

contar da entrega.

Embalagem primária: 

Embalagem de 

polietileno resistente e 

atóxico com 20 

unidades cada.

KG 10.000               12,00 



5.000                    4,00                                  -   

18

PÃO DE DOCE. Peso de 50g cada 

unidade. Preparado a partir de 

matérias-primas sãs, de primeira 

qualidade, isentas de matéria 

terrosa e parasitas e em perfeito 

estado de conservação. Será 

rejeitado pão queimado ou mal 

cozido, com odor e sabor 

desagradável, presença de 

fungos, e não será permitida a 

adição de farelos e de corantes 

de qualquer natureza em sua 

confecção. Contendo na 

embalagem a identificação do 

produto, marca do fabricante, 

prazo de validade, data de 

embalagem, peso líquido. 

Validade mínima de 05 dias a 

contar da entrega.

Embalagem primária: 

Embalagem de 

polietileno resistente e 

atóxico com 20 

unidades cada.

KG 10.000               12,00 
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CARNE MOÍDA BOVINA 

CONGELADA (carne moída 

traseira. Aspecto próprio, firme, 

não amolecida e nem pegajos. de 

cor vermelho vivo e sem mancha 

esverdeada, com odor 

característico e sabor próprio. PH 

5,7 – 6.2, lipídio 8% e proteínas 

18%.    Com etiquetas de 

identificação (validade, peso, 

procedência, numero do registro 

no SIF). Devem estar de acordo 

com as exigências do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. Validade: O 

produto deve conter data de 

fabricação de até 30 dias 

anteriores à data de entrega.

Embalagem primária: 

tubetes plásticos de 

polietileno, atóxica, 

timbrado, com 

capacidade de 500 

gramas.      

Embalagem 

secundária: Caixa de 

papelão  ondulado de 

capacidade 9 kg.

Kg 10.000 20.000                    19,00                        20,00                       22,00                  20,33                   406.666,67 
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FILÉ DE PEITO DE FRANGO Filé 

de peito de frango tipo 

congelado, sem osso, não 

temperado, sem pele, com 

adição de água de no máximo 

4%. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas 

esverdeada, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. Com 

etiquetas de identificação 

(validade, peso, procedência, 

número no SIF) em cada 

embalagem.  Devem estar de 

acordo com as exigências do 

ministério da agricultura, 

pecuária e abastecimento. 

Validade: o produto deve conter 

data de fabricação de até 30 dias 

anteriores à data de entrega.

Embalagem primária: 

embalagens plásticas 

de polietileno, 

atóxica, timbrado, 

com capacidade de 

1Kg.      Embalagem 

secundária: Caixa de 

papelão resistente.

Kg 15.000 30.000                    14,00                        18,00                       16,80                  16,27                   488.000,00 
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CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, 

curada, seca, a base de: carne 

bovina / sal, com porção por 30g: 

proteína 7,6g e gorduras totais 

1,9g, embalado a vácuo. Não 

será aceito JERKED BEEF. Odor: 

Característico; Sabor: próprio, 

apresentar-se livre de parasitas e 

de qualquer outras substancia 

contaminante que possa altera-la 

ou encobrir alguma alteração 

com etiquetas de identificação 

(validade, peso, procedência, 

numero do registro no SIF).  

Devem estar de acordo com as 

exigências do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e Anvisa. 

Embalagem primária: 

embalagem a vácuo 

de até 1 kg 

.Embalagem 

secundária: caixa de 

papelão resistente.

Kg 3.000 6.000                    29,00                        30,00                       26,50                  28,50                   171.000,00 

22

CARNE ACEM EM CUBOS : Carne 

Bovina de 2ª em Cubos de 

tamanhos padronizados e 

uniformes, aproximadamente 3 

x3 cm. Magra e no máximo com 

10% de sebo e gordura, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor 

próprios; Com etiquetas de 

identificação (validade, peso, 

procedência, numero do registro 

no SIF). Devem estar de acordo 

com as exigências do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. Validade: O 

produto deve conter data de 

fabricação de até 30 dias 

anteriores à data de entrega. 

Validade mínima: 01 ano a partir 

da data de fabricação. Congelada 

a - 18ºC.

Embalagem primária: 

Plástica, atóxica, 

transparente, não 

violado, resistente 

que garanta a 

integridade do 

produto até o 

momento do consumo 

de até 3 kg. mantido 

sob congelamento a – 

18°C.            

Embalagem 

secundária:  Caixa de 

papelão resistente 

com até 20 kg.

KG 15.000 30.000                    21,89                        28,00                       28,00                  25,96                   778.900,00 



Embalagem primária: 

Plástica, atóxica, 

transparente, não 

violado, resistente 

que garanta a 

integridade do 

produto até o 

momento do consumo 

de 2 kg. mantido sob 

congelamento à 

                   37,98                        26,00                       25,00                  29,66                   296.600,00 

– 18°C.            

Embalagem 

secundária:  Caixa de 

papelão resistente 

com até 20 kg.

                                 -   

KG 5.000 10.00023

FILÉ DE PEIXE TIPO DOURADA.

Filé de peixe de 1ª qualidade,

sem espinhas, congelado a -18

°C. Odor: Característico; Sabor:

próprio, apresentar-se livre de

parasitas e de qualquer outras

substancia contaminante que

possa altera-la ou encobrir

alguma alteração com etiquetas

de identificação (validade, peso,

procedência). O produto deve

apresentar validade não inferior

a 90 dias a partir da data da

entrega. Obrigatoriamente deve

apresentar do SIF ou SIE ou SIM.
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SALSICHA HOT – DOG

CONGELADA: Salsicha Hot – Dog

Congelada, Contendo CMS

(Carne Mecanicamente Separada

de Aves), Recortes de Frango

(sem osso), água, miúdos de

frango (moela e fígado), proteína

de soja, pele de suíno, pele de

frango, sal refinado, fécula de

mandioca, condimento preparado

contém aromatizante: (Sal,

pimenta em pó e óleoresina de

páprica), açúcar, acidulante –

ácido lático – INS270,

estabilizante – tripolifosfato de

sódio – INS451i, antioxidante –

eritorbato de sódio – INS316,

conservante – nitrito e nitrato de

sódio – INS250 E INS251,

corante de urucum – INS160b.

Aspecto próprio, cor própria sem

manchas esverdeada, cheiro e

sabor próprio, com ausência de

sujidades, parasitos e larvas. com 

Embalagem de 3 kg, 

caixa de papelão 

embalagem 

secundaria de 18kg. 

Origem: Indústria 

Brasileira.Não inferior 

a 3 meses após a data 

de fabricação.

KG 6.000 12.000                       8,80                          9,00                         8,90                    8,90                   106.800,00 

25

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 

CONGELADO COM OSSO SEM

TEMPERO CARCATERÍSTICAS 

GERAIS: Apresentar consistência

e cor aspecto próprio, não

amolecida e nem pegajosa, cor

própria sem manchas esverdeada,

cheiro e sabor próprio, com

ausência de sujidades, parasitos e

larvas. Com etiquetas de

identificação (validade, peso,

procedência, número no SIF) em

cada embalagem. Devem estar de

acordo com as exigências do

ministério da agricultura,

pecuária e abastecimento.

Validade: o produto deve conter

data de fabricação de até 30 dias

anteriores à data de entrega 

Embalagem primária: 

embalagens plásticas 

de polietileno, 

atóxica, timbrado, 

com capacidade de 

1Kg.      Embalagem 

secundária: Caixa de 

papelão resistente.

Kg 15.000 30.000                    11,85                        11,00                       12,00                  11,62                   348.500,00 
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LEITE EM PÓ INTEGRAL  Aspecto: 

pó fino, uniforme e homogêneo, 

isenta de partículas queimadas, e 

de substancias estranhas. Cor: 

coloração branca amarelada, 

características sabor e odor: 

agradável, semelhante ao leite 

fruído, característico, não 

caramelizado, queimado ou 

rançoso. Ingredientes: leite fluído 

integral. Com as seguintes 

informações nutricionais: com 

porção por 26g: proteína 6,8g e 

gorduras totais 6,8g. Deve conter 

o registro do ministério da 

agricultura SIF/DIPOA. Devem 

conter a numeração da 

fabricação, lote e validade.  

Validade: o produto deve conter 

data de fabricação de até 120 

dias anteriores à data de entrega.

Embalagem primária: 

Embalagem 

aluminizada contendo 

até 200g.                 

Embalagem 

secundária:  Fardo de 

papelão.

Kg 10.000 20.000                    24,00                        32,00                       28,00                  28,00                   560.000,00 

27

LEITE DE COCO. Natural, 

concentrado, açucarado, 

acondicionado em garrafa de 

plástico com 200ml e 

embalagens secundárias de 

papelão. Produto com validade 

não inferior a 30 dias após a data 

de entrega no depósito.  

Embalagem primária: 

Garrafas plásticas 

resistentes, contendo 

200 ml.                    

Embalagem 

secundária: Plástico 

resistente atóxico.

LT 400 800                    18,50                        16,00                       17,90                  17,47                     13.973,33 



28

LEITE CONDENSADO. Produzido 

com leite integral, açúcar e 

lactose. Deverá conter os dados 

de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número 

de lote, data de validade e 

quantidade do produto. Devem 

estar de acordo com as 

legislações sanitárias em vigor no 

país ANVISA/MS. O produto deve 

conter data de fabricação de até 

120 dias anteriores a data de 

entrega. 

Embalagem primária: 

Tipo Tetra park 

(caixinha) com 

unidade de 270g.                    

Embalagem 

secundária: Caixa de 

papelão limpa, integra 

e resistente.

KG 500 1.000                    12,90                        18,00                       18,20                  16,37                     16.366,67 

29

ÓLEO DE SOJA. Características 

Técnicas: Óleo de soja, 100% 

natural. Não deve apresentar 

embalagem frágil, mistura de 

outros óleos, cheiro forte e 

intenso, volume insatisfatório.  A 

rotulagem deve conter no 

mínimo as seguintes 

informações: nome e/ou marca, 

ingredientes, data de validade, 

lote e informações nutricionais. 

Prazo de validade: Mínimo de 8 

meses a contar da data de 

entrega.

Embalagem primária: 

Acondicionada em 

recipientes de plástico 

de até 900 ml, não 

apresentado 

amassamento ou 

vazamento.   

Embalagem 

secundária: Caixa de 

papelão resistente.

LT 2.000 4.000                 5,50                    8,00                         6,10                    6,53                     26.133,33 



30

MARGARINA. com sal, com 60% 

de lipídeos e 0% de gorduras 

trans. Apresentando aspecto, 

cheiro, sabor e cor peculiares, 

isento de ranço e de bolores. 

Validade mínima de 06 (seis) 

meses a contar da data da 

entrega.

Embalagem primária: 

Potes de plástico de 

até 500g.                 

Embalagem 

secundária: Caixa de 

papelão resistente.

Kg 1.000 2.000                 8,00                  11,00                         9,00                    9,33                     18.666,67 

31

SAL REFINADO IODADO. Não 

devem apresentar sujidade, 

umidade, misturas inadequadas 

ao produto. Prazo de validade: 

Mínimo de 11 meses. Data de 

fabricação: Máximo de 30 dias. A 

rotulagem deve conter no 

mínimo as seguintes 

informações: nome e/ou marca, 

ingredientes, data de validade, 

lote e informações nutricionais.

Embalagem primária: 

Pacotes de 1 kg, em 

polietileno 

transparente. 

Embalagem 

secundária Fardos 

com sacos resistentes 

de polietileno.

Kg 1.000 2.000                 1,20                    1,90                         2,30                    1,80                       3.600,00 

32

MOLHO DE TOMATE 

REFOGADO. com porção por 60g: 

carboidratos 4,0g e  proteína 

0,6g. Não contém glúten. Deve 

apresentar cor, sabor, odor 

característico, consistência 

pastosa. Devem estar de acordo 

com as exigências da Legislação 

Sanitária em vigor no país 

(ANVISA/MS). Validade: o 

produto deve conter data de 

fabricação de até 120 dias 

anteriores à data de entrega.

Embalagem primária: 

Sachê de 340g 

Embalagem 

secundária: caixa de 

papelão ondulado e 

resistente.

Kg 1.000 2.000                 8,50                    8,00                       16,10                  10,87                     21.733,33 



33

COLORÍFICO. Produto constituído 

pela semente de urucum, fubá de 

milho, sal e óleo de palma 

(Dendê), com identificação na 

embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, 

peso, fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento de 

sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Validade 

mínima de 06 (seis) meses a 

contar da data de entrega.

Embalagem primária: 

Embalagem resistente 

de polietileno atóxico 

Transparente, 

contendo 100g. 

Embalagem 

secundária: 

Embalagem plástica 

resistente.

Kg 900 1.800                 8,00                    9,00                         7,99                    8,33                     14.994,00 

34

VINAGRE. Fermentado acético de 

álcool e água, acidez volátil 4%.  

Prazo de Validade: Mínimo de 8 

meses. Data de Fabricação: 

Máximo de 30 dias. A rotulagem 

deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome 

e/ou marca, ingredientes, data 

de validade, lote e informações 

nutricionais.

Embalagem primária: 

Garrafas plásticas 

resistentes, contendo 

500 ml.                    

Embalagem 

secundária: Plástico 

resistente atóxico, de 

6 litros com 12 

unidades

Litros 1.000 2.000                 3,80                    5,00                         3,50                    4,10                       8.200,00 



35

ALHO. In natura, graúdo, tipo 

comum, cabeça inteiro, 

fisiologicamente desenvolvido, 

em bulbos curados, sem 

chocamentos, danos mecânicos 

ou causados por pragas. O 

produto deverá apresentar 

condições adequadas ao 

consumo assim como 

informações pertinentes a 

rotulagem como discriminação 

de marca, validade e fabricação. 

O prazo de validade aceito será 

de no mínimo 90 dias após a data 

de entrega do produto.

Embalagem primária: 

Sacos plásticas 

resistentes, contendo 

200g.                    

Embalagem 

secundária: Caixa de 

papelão resistente.

KG 900 1800               26,40                  30,00                       23,90                  26,77                     48.180,00 

36

AZEITE DE DENDÊ. Puro, baixa 

acidez, acondicionado em garrafa 

de polietileno, resistente, limpo e 

não violado com capacidade de 

até 200ml com validade inferior a 

180 dias após a data de entrega.

Embalagem primária: 

Garrafas plásticas 

resistentes, contendo 

200 ml.                    

Embalagem 

secundária: Plástico 

resistente atóxico.

KG 600 1.200               18,00                  15,00                       14,70                  15,90                     19.080,00 



37

SELETA DE 

LEGUMES. Contendo ervilha, 

batata, cenoura e salmoura (água 

e sal). Com identificação na 

embalagem (rótulo) 

dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. 

Isento de material estranho. 

Validade mínima de 06 (seis) 

meses a contar da data de 

entrega.  NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Embalagem     

primária: Sache de 

200g. Embalagem 

secundária:Caixa de 

papelão de 4.800 kg 

com 24 unidades.

KG 1.000 2.000               14,85                  16,00                       15,30                  15,38                     30.766,67 

38

COMINHO. Produto constituído 

pela semente de cominho de 

primeira qualidade, puro, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor  

característico, sem misturas, com 

identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. 

Validade mínima de 06 (seis) 

meses a contar da data de 

entrega.

Embalagem primária: 

Embalagem resistente 

de polietileno atóxico 

Transparente, 

contendo 100g. 

Embalagem 

secundária: 

Embalagem plástica 

resistente.

KG 900 1.800               24,00                  50,00                       25,00                  33,00                     59.400,00 

39

Batata inglesa lavada - de 

primeira qualidade; - Tamanho 

grande; Casca lisa, livre de 

fungos, sem indícios de 

germinação, sem manchas 

esverdeadas; isenta de sujidades 

e objetos estranhos.

Sacas pesando 

aproximadamente 50 

kg.
KG 2.000 4.000                       8,00                          7,00                         6,90                    7,30                     29.200,00 



40

Cebola Branca. de primeira 

qualidade, tamanho caixa 3 e 

coloração uniforme, isentam de 

enfermidade material terroso e 

umidade externa anormal, sem 

danos físicos e mecânicos 

oriundos de manuseio e 

transporte.

Sacas pesando 

aproximadamente 

50kg.
Kg 2.000 4.000                       7,00                          6,00                         7,20                    6,73                     26.933,33 

41

Cenoura Média 2A.  Primeira 

qualidade, tamanho e coloração 

uniforme, isentam de 

enfermidade material terroso e 

umidade externa anormal, sem 

danos físicos e mecânicos 

oriundos de manuseio e 

transporte.

Caixas de papelão 

resistente pesando 

aproximadamente 

20kg.

Kg 2.000 4.000                       7,00                          7,00                         7,20                    7,07                     28.266,67 

42

Tomate in natura tipo Rasteiro. 

Primeira qualidade, tamanho e 

coloração uniforme, isentam de 

enfermidade material terroso e 

umidade externa anormal, sem 

danos físicos e mecânicos 

oriundos de manuseio e 

transporte.

Caixas de papelão 

resistente pesando 

aproximadamente 20 

kg.

Kg 2.000 4.000                       9,00                          8,00                         8,90                    8,63                     34.533,33 



43

REPOLHO ROXO. Primeira 

qualidade, tamanho e coloração 

uniforme das folhas, isento de 

enfermidade material terroso, 

larvas e/ou parasitas e umidade 

externa anormal, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos de 

manuseio e transporte.

Caixas de papelão 

resistente pesando 

aproximadamente 20 

kg.

KG 600 1.200                       8,00                          8,00                         4,50                    6,83                       8.200,00 

44

BETERRABA. Frescas de ótima

qualidade, compacta, firme de

coloração uniforme, aroma, cor e

sabor típico da espécie, em

perfeito estado de

desenvolvimento. Não serão

permitidos danos que lhe alterem

a conformação e aparência.

Isento de: sujidade, insetos

parasitas, larvas, rachaduras,

cortes e perfurações. Peso e

tamanho padrão.

Caixas de papelão 

resistente pesando 

aproximadamente 20 

kg.

KG 2.000 4.000                       5,22                          7,00                         6,90                    6,37                     25.493,33 

Embalagem primária:

Cubas de 30 unidades,

resistente de papelão, 

plástico ou isopor.

Contendo na

embalagem a 

                   15,00                          0,70                         0,60                    5,43                     10.866,67 

45

OVO DE GALINHA. Produto 

fresco de ave galinácea, tipo

grande (50g), íntegro, tamanho

uniforme e cor branca,

proveniente de avicultor com

inspeção oficial, cor, odor e sabor

característico, casca lisa, pouco

porosa, sem manchas ou

sujidades, sem rachaduras, isento 

de podridão e fungos. A gema

deve se apresentar translúcida,

firme, consistente, livre de

defeito, ocupando a parte central

do ovo e sem germe

desenvolvido. A clara deve se

apresentar transparente, densa,

firme, espessa, límpida, sem

manchas ou turvação e intactas. 

UND 1.000 2.000



Identificação do

produto, marca do

fabricante, validade,

data de embalagem,

peso líquido e selo de

inspeção do órgão

competente. Validade

mínima de 20 dias a

contar no ato da

entrega.

                                 -   

Valor Total 547,86                 573,50                     557,93                                  563,76 

45

OVO DE GALINHA. Produto 

fresco de ave galinácea, tipo

grande (50g), íntegro, tamanho

uniforme e cor branca,

proveniente de avicultor com

inspeção oficial, cor, odor e sabor

característico, casca lisa, pouco

porosa, sem manchas ou

sujidades, sem rachaduras, isento 

de podridão e fungos. A gema

deve se apresentar translúcida,

firme, consistente, livre de

defeito, ocupando a parte central

do ovo e sem germe

desenvolvido. A clara deve se

apresentar transparente, densa,

firme, espessa, límpida, sem

manchas ou turvação e intactas. 

UND 1.000 2.000
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