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00000001 Achocolatado em Po. Sabor Chocolate,
Aspecto: pó homogêneo, cor própria do
tipo, cheiro característico, sabor doce
próprio. Embalagem íntegra e em boas
condições de higiene. (embalagem de 1
kg)

Pacote 1 Quilograma

300,0000

2

13,4500

4.035,00

00000002 Acucar cristal ,de cor branca, sacarose de
cana de açúcar, granuloso fino e médio,
isento de matéria terrosa, livre de
umidade e fragmentos estranhos com
registro no Ministério da Agricultura

Pacote 5 Quilogramas

900,0000

3

19,7755

17.797,95

00000003 Adocante com base de sucralose, um
derivado da sacarose (açúcar comum)
com menos calorias e restrições de
consumo. Ingredientes: água,
edulcorantes artificiais: sucralose e
acesulfame de potássio, espessante,
carboximetilcelulose, conservante
benzoato de sódio e acidulante acido
cítrico

Frasco 25 Miligramas

200,0000

2

8,6500

1.730,00

00000004 Agua mineral natural sem gás,
acondicionada em garrafas de 1500
mililitros, com lacre inviolável, prazo de
validade não inferior a 12 meses, com
registro no órgão competente do
Ministério da Saúde, conforme Resolução
nº 23/2006 da ANVISA, e alterações
posteriores, e com as seguintes
características adicionais: PH a 25º C:
igual ou maior do que 7,0

Garrafa 1,50 Litros

300,0000

2

2,9250

877,50

00000005 Agua mineral natural sem gás,
acondicionada em garrafas de 500
mililitros, com lacre inviolável, prazo de
validade não inferior a 12 meses, com
registro no órgão competente do
Ministério da Saúde, conforme Resolução
nº 23/2006 da ANVISA, e alterações
posteriores, e com as seguintes
características adicionais: PH a 25º C:
igual ou maior do que 7,0

Garrafa 500 Mililitros

300,0000

2

1,5450

463,50

00000006 Alho roxo a granel de 1° qualidade, classe
5, de 42 ate 47 mm de diâmetro, firme,
cabeças intactas e com todas as partes
comestíveis aproveitáveis Não deve
conter substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderentes à superfície.

Quilograma

60,0000

3

27,3200

1.639,20

00000007 Alimento a base de leite, Enriquecido com
vitaminas, cálcio e sais minerais. Marca
de Referência - Sustagem Kids

Lata 380 Gramas

100,0000

1

28,4900

2.849,00

00000008 Amendoim com Casca, acondicionado em
embalagem plástica, pacote com 500
gramas, 1ª qualidade. Beneficiado. Livre e
sujidades, parasitas e larvas. Com data
de validade recente (Conforme resolução
ANVISA) embalagem intacta

Pacote 500 Gramas

100,0000

3

17,4200

1.742,00

00000009 Amido de Milho, produto amiláceo
extraído do milho. Sob a forma de pó
deverão produzir ligeira crepitação
quando comprimido entre os dedos,
fabricado a partir de matérias primas sãs
e limpas isenta de matérias terrosas e

Caixa 500 Gramas

60,0000

2

7,3200

439,20
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parasitas, não podendo está úmidas,
fermentados ou rançosos. sob a forma de
pó. Embalagem de 500 gramas
00000010 Apresuntado produzido com ingredientes
de 1ª qualidade, deve ser de carne suína
e não apresentar mais de 2% de amido na
sua composição, de consistência firme,
cor homogênea de tom róseo, odor
característico, levemente salgado, com
aromatização e condimentação natural,
em embalagem tipo crayovac, não deve
apresentar qualquer adulterações na sua
composição ou sensorial, sem
contaminações de ordem física, química
ou biológica, sem a presença de manchas
azuladas, esverdeadas ou roxas, sem
limosidade, nem sinal de congelamento e
descongelamento. Na embalagem deve
constar o lote, data de fabricação e
validade, ingredientes, tabela nutricional

Quilograma

600,0000

2

23,4900

14.094,00

00000011 Arroz longo - Longo Fino, beneficiado, tipo
l - Polido, Classe 1, acondicionado em
saco plástico, transparente e atóxico,
limpo, não violados, resistentes, que
garantam a integridade do produto até o
momento do consumo, 90% de grãos
inteiros, coloração branca, grãos íntegros.
Livre de sujidades, parasitas e larvas.
Com data de fabricação recente.

Pacote 5 Quilogramas

800,0000

3

21,4311

17.144,88

00000012 Aveia em flocos Finos - 100% natural,
sem aditivos ou conservantes, isenta de
mofo, parasitas e substancias nocivas.
Acondicionada em embalagens de 170 gr,
atóxica, resistente e hermeticamente
vedada. Rótulo contendo informação
nutricional, marca do fabricante, data
fabricação, validade e lote

Caixa 170 Gramas

150,0000

2

5,0700

760,50

00000013 Bala mastigavel sabor de frutas, sortidas.
Pacote com no mínimo 600 gramas

Unidade

100,0000

3

8,7844

878,44

00000014 Bala tipo goma de frutas sortidas, tipo
americana. Contem açucar, gelatina,
corante e estabilizante

Pacote 100 Gramas

1.000,0000

2

4,3250

4.325,00

00000015 Batata inglesa, escovada especial,
diâmetro equatorial de 43 a 70 mm, com
casca lisa, sem manchas ou brotos, em
boas condições de apresentação

Quilograma

800,0000

2

6,8450

5.476,00

00000016 Batata palha, obtidas de batatas
selecionadas e limpas, gordura vegetal e
sal e outros ingredientes permitidos, com
sabor, odor e textura característicos do
produto, de boa qualidade, embalagem
transparente, primária, própria, fechada a
vácuo, constando identificação do
produto, inclusive classificação e a marca,
nome e endereço do fabricante e a data
da fabricação e validade. Pacote de 500
gramas

Pacote 500 Gramas

200,0000

3

12,8144

2.562,88

00000017 Bicarbonato de Sódio

Quilograma

280,0000

2

12,6850

3.551,80

00000018 Biscoito de Polvilho, isento de glúten,
formato tipo argola, embalado em sacos
plásticos transparente resistentes,
pesando 180 gramas. 90% do produto
deve estar com suas características
físicas intactas (não quebrados), cor,
sabor e textura típicos. Isento de

Embalagem 130 Gramas

400,0000

2

6,0000

2.400,00
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qualquer tipo de contaminação ou
adulteração, não deve apresentar sabor
nem aparência de queimado. No seu
rótulo deverá conter informação
nutricional por porção, sobre glúten,
ingredientes, data de fabricação,
00000019 Bombom de caixa-com recheios variados

Caixa 250 Gramas

300,0000

2

12,7400

3.822,00

00000020 Cafe soluvel em pó, embalagem de sachê
com 50 g, com identificação do produto,
peso, fabricante, data de fabricação e
validade mínima de 3 meses a contar da
data de entrega.

Unidade

100,0000

2

5,6250

562,50

00000021 Cafe torrado e Moído com selo da Abic

Pacote 500 Gramas

2.000,0000

3

18,9067

37.813,40

00000022 Canela em Po, Produto de boa qualidade,
fornecido em embalagem selada,
contendo data de fabricação e validade.
Frasco 30 gramas

Unidade

80,0000

2

5,9200

473,60

00000023 Canjiquinha de Milho, amarela, tipo 1,
embalada em pacote plástico
transparente resistente de 500g. Rótulo
com prazo de validade/lote bem visível e
informação nutricional

Pacote 500 Gramas

80,0000

3

4,0167

321,33

00000024 Cat-Chup, molho de consistência pastosa,
composto de tomate, açúcar, sal e
condimentos - de boa qualidade

Frasco 400 Gramas

100,0000

3

6,2344

623,44

00000025 Cebola, Extra de Primeira Qualidade, In
natura, tamanho médio, com a casca
integra, sem presença de fungos, tenra e
com brilhos, intactas e bem desenvolvidas

Quilograma

300,0000

2

6,3900

1.917,00

00000026 Cereal Pre Cozido a base de arroz para
Alimentação Infantil

Lata 400 Gramas

100,0000

2

10,2400

1.024,00

00000027 Cereal Pre cozido a base de milho para
Alimentação Infantil

Lata 400 Gramas

100,0000

2

10,2400

1.024,00

00000028 Chocolate ao leite com castanha de caju
refinada, moldado no formato de bastão

Caixa 30 Unidades

50,0000

2

36,9750

1.848,75

00000029 Chocolate em barra ao Leite 90 Gr.
produto de boa qualidade, com rótulo e
data de validade, mínimo de validade de 6
meses a contar da data de entrega do
produto

Unidade

100,0000

2

6,9900

699,00

00000030 Chocolate granulado, confeito granulado
crocante de chocolate, embalagem
plástica 150g. Produto de boa qualidade
com validade mínima de 06 meses a
contar da data da entrega

Pacote 150 Gramas

200,0000

2

4,0900

818,00

00000031 Chocolate waffer ao leite - (bombom
recheado com camadas de wafer e
coberto com chocolate) - caixa com 20
unidades

Unidade

400,0000

3

6,6200

2.648,00

00000032 Coco Ralado Seco, Adoçado, fragmentos
soltos, úmido, embalagem de 100g.
Produto de boa qualidade, com sabor,
odor e textura característicos do produto
Validade mínima de 12 meses a contar da
data da entrega do produto

Pacote 100 Gramas

200,0000

3

4,9400

988,00

00000033 Cravo da india, aplicação culinária em
geral, acondicionado em embalagem de
polietileno atóxico transparente, contendo
8g, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, peso,
fornecedor, data de fabricação e

Pacote 8 Gramas

100,0000

2

3,1500

315,00
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validade. Isento de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da
00000034 Creme de Leite, UHT, teor de gordura de
25%, em embalagem do tipo tetra pak de
200 gr. Ingredientes: Creme de leite, leite
em pó desnatado, espessante goma
xantana e estabilizantes fosfato dissódico
e citrato de sódio. Homogeneizado. Não
Contém Glúten. Com identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação e validade

Caixa 200 Gramas

400,0000

3

4,6289

1.851,56

00000035 Doce de Leite Pastoso

Embalagem 400 Gramas

400,0000

3

11,2644

4.505,76

00000036 Doce suspiro tradicional - Pacote 250
gramas

Pacote 250 Gramas

100,0000

2

7,8800

788,00

00000037 Ervilha em conserva, com rótulo com
impressão clara de identificação,
classificação marca, data de fabricação,
prazo de validade, SIF. Validade mínima
de 12 meses a contar da data da entrega

Lata 170 Gramas

300,0000

3

3,8867

1.166,01

00000038 Essencia de Baunilha. Frasco 30 ml

Frasco 30 Mililitros

60,0000

2

6,8200

409,20

00000039 Farinha de Milho, amarela em flocos
enriquecida com ferro e ácido fólico.
Embalagem plástica, livre de parasitas,
odores estranhos, substâncias nocivas,
prazo de validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega

Quilograma

500,0000

2

9,0900

4.545,00

00000040 Farinha de Rosca, Tipo I acondicionada
em pacotes plásticos, transparentes,
limpos, não violados, resistentes, que
garantam a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de
validade, quantidade do produto

Pacote 500 Gramas

400,0000

3

6,0644

2.425,76

00000041 Farinha de trigo com fermento, produto
obtido do trigo moído, limpo. Especial,
Tipo 1, enriquecido com ferro e ácido
fólico. Embalagem plástica de polietileno,
transparente/atóxico ou de papel original
de fábrica. A embalagem deve estar
intacta, isento de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho, não podendo
apresentar-se úmida, fermentada ou
rançosa e prazo de validade mínimo de 6
meses a par1r da data de entrega

Pacote 1 Quilograma

800,0000

3

6,3189

5.055,12

00000042 Farinha de trigo sem fermento, produto
obtido do trigo moído, limpo. Especial,
Tipo 1, enriquecido com ferro e ácido
fólico. Embalagem plástica de polietileno,
transparente/atóxico ou de papel original
de fábrica. A embalagem deve estar
intacta, isento de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho, não podendo
apresentar-se úmida, fermentada ou
rançosa e prazo de validade mínimo de 6
meses a par1r da data de entrega

Pacote 1 Quilograma

800,0000

3

5,7867

4.629,36

00000043 Feijao Carioca, excelente qualidade,
grupo beneficiado anão, variedade
carioquinha, tipo I novo, teor máximo de
impureza de 2%, constituído de grãos
inteiros, sãos, isentos de materiais
terrosos, sujidades e mistura de outras

Quilograma

1.000,0000

3

11,6755

11.675,50
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variedades e espécies, isento de
adulterações ou contaminações,
embalagem plástica atóxica de 1kg. Na
embalagem deve constar os ingredientes,
a classificação, tabela nutricional, a data
da fabricação, validade e número do lote
00000044 Feijao Preto, Novo, tipo 1 constituído de
grãos da mesma coloração, admitindo-se
no máximo 5% de mistura de outras
classes e até 10% de mistura de
variedades da classe cores, isento de
matéria terrosa, parasitas, pedaços de
grãos ardidos, brotados, chocos,
imaturos, mofados

Pacote 1 Quilograma

100,0000

3

9,5644

956,44

00000045 Fermento biologico, seco, instantâneo,
para pão, de primeira qualidade. Isento
de mofo e substâncias nocivas.
Embalagem: hermeticamente fechada
(vácuo), contendo 10g em envelopes
aluminizados

Pacote 10 Gramas

400,0000

2

1,1500

460,00

00000046 Fermento quimico em Pó, de excelente
qualidade, formado por substâncias
químicas que por influência do calor e ou
umidade expande a massa lata com
carbonato de cálcio e fosfato
monocálcico. Acondicionado em
embalagem de 250g.

Pote 250 Gramas

80,0000

3

7,6911

615,28

00000047 Folhas de Louro, em folhas secas, obtido
de espécimes vegetais genuinos, folhas
sãs, limpas e secas, de coloração verde
pardacenta, com aspecto, cor e cheiro e
sabor próprios, isento de materiais
estranhos a sua espécie, acondicionado
em saco plástico transparente, atóxico

Pacote 5 Gramas

100,0000

1

1,3000

130,00

00000048 Fuba de Milho, produzido com milho
selecionado e de excelente qualidade, pó
fino, cor amarelo, submetido a processos
de maceração, secagem, moagem,
peneiração e laminação adequados, livre
de sujidade, mofo e fermentação, não
deverá estar úmido ou rançoso, isento de
adulterações ou contaminações.
Excelente para a confecção de broas,
mingaus para crianças, pudins e bolos.
Ideal para empanar. 100% natural, livre
de corantes e conservadores. Embalagem
plástica, transparente e atóxica de 1kg,
devendo constar os ingredientes, tabela
nutricional, data de fabricação e validade
e número do lote

Quilograma

350,0000

3

6,3211

2.212,38

00000049 Gelatina de 1ª qualidade, em pó, diversos
sabores, (Abacaxi, Morango, Uva, Limão,
etc...), acondicionada em caixas contendo
20g. Enriquecida com vitaminas A, C, D,
B1, B2, B3, B5, B6, B9 e B12. Isenta de
adulterações ou contaminações. Na
embalagem deve constar os ingrediente,
tabela nutricional, a data da fabricação,
validade e número do lote.

Caixa 20 Gramas

300,0000

3

1,5578

467,34

00000050 Geleia de Frutas; diversos sabores, obtida
da cocção de frutas inteiras ou em
pedaços, na proporção de 50 partes de
frutas, ou seu equivalente e 50 partes de
acuçar, ausente de corantes e
aromatizantes artificiais, admitindo adição
de glicose ou acuçar invertido, isento de

Pote 200 Gramas

150,0000

2

8,3700

1.255,50
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sujidades, parasitoas e larvas, livre de
fermentações e substancias estranhas as
suas composições. validade minima de 10
meses a contar da entrega, em frasco de
vidro, contendo 230 gramas.
Administrativos determinados pela
ANVISA
00000051 Goiabada em massa ou pasta
homogênea, de boa qualidade, com sabor
e cor característicos do doce, de
consistência que possibilite o corte,
acondicionadas em embalagens plásticas,
resistentes, atóxicas, isenta de sujidades,
fungos e parasitas, sem violação

Embalagem 1
Quilograma

350,0000

2

12,7700

4.469,50

00000052 Granulado Crocante Colorido, usado na
decoração de bolos, tortas, brigadeiros, e
doces em geral

Pacote 150 Gramas

200,0000

2

3,9900

798,00

00000053 Leite condensado acondicionado em
embalagem tetra pak de 395 gr.
Ingredientes: Leite integral, açúcar e
lactose. Não contém glúten. Embalagem
com identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e validade

Caixa 395 Gramas

200,0000

3

7,4033

1.480,66

00000054 Leite de Coco, açucarado, obtido do
endosperma de coco, procedente de
frutos sãos e maduros, isento de
sujidades, parasitas, larvas, com aspecto
cor cheiro e sabor próprios,
acondicionado em garrafa de 200 ML

Frasco 200 Mililitros

100,0000

2

4,8200

482,00

00000055 Leite de Soja Longa Vida UHT, deve ter
como principal ingrediente o extrato de
soja, 0% lactose e 0% colesterol e fonte
de proteínas, enriquecido com vitaminas e
minerais, deve possuir o mínimo de
240mg de cálcio para uma porção de
200ml do produto, embalagem de 1L. Na
embalagem deve constar os ingredientes,
datas de fabricação e validade e número
do lote

Litro

1.600,0000

2

7,2400

11.584,00

00000056 Leite fermentado desnatado adoçado,
com Lactobacilos Vivos, com aroma
idêntico ao natural de baunilha

Frasco 900 Gramas

1.200,0000

2

9,7400

11.688,00

00000057 Leite longa vida - Sem Lactose, Leite UHT
livre de lactose. Embalagem longa vida
contendo 1 litro, recipiente tipo tetra pak,
impermeável a germes e ao ar, com
identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade de no
mínimo 120 dias

Litro

180,0000

3

6,4678

1.164,20

00000058 Leite uht desnatado em embalagem longa
vida, com revestimento interno de
alumínio, suas condições deverão estar
de acordo com a Portaria 370 de
04/09/97, livre de parasitas e de qualquer
substância nociva. Embalagem tetrapak
esterilizada e hermeticamente fechada,
contendo 1 litro

Litro

1.000,0000

2

5,8700

5.870,00

00000059 Leite uht integral em embalagem longa
vida, com revestimento interno de
alumínio, suas condições deverão estar
de acordo com a Portaria 370 de
04/09/97, livre de parasitas e de qualquer
substância nociva. Embalagem tetrapak
esterilizada e hermeticamente fechada,
contendo 1 litro

Litro

4.000,0000

2

5,8700

23.480,00
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00000060 Macarrao - Massa Semola - Tipo
Espaguete - Cor amarela, Massa
produzida com sêmola de trigo, e demais
substâncias permitidas, isenta de
corantes artificiais sujidades, parasitas,
admitida umidade máxima 13%.
Embalagem em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos não
violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do
consumo acondicionados em fardos
lacrados. A embalagem deverá conter
externamente claros os dados de
identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 1 ano. Embalagem em sacos
plásticos transparentes e atóxicos, limpos
não violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do
consumo

Pacote 1 Quilograma

1.000,0000

3

8,9044

8.904,40

00000061 Macarrao - Massa Semola - Tipo Padre
Nosso - Cor amarela, Massa produzida
com sêmola de trigo, possui o formato de
pequenos tubos cortados e demais
substâncias permitidas, isenta de
corantes artificiais sujidades, parasitas,
admitida umidade máxima 13%.
Embalagem em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos não
violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do
consumo acondicionados em fardos
lacrados. A embalagem deverá conter
externamente claros os dados de
identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 1 ano. Embalagem em sacos
plásticos transparentes e atóxicos, limpos
não violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do
consumo

Pacote 1 Quilograma

1.000,0000

3

8,9044

8.904,40

00000062 Maionese Cremosa, TP. Maionese 0%
colesterol, água óleo vegetal, amido
modificado, vinagre, açúcar, sal clara de
ovo pasteurizada, concentrado protéico
de soro de leite, suco de limão, acidulante
ácido lático, espessante goma xantana,
conservador ácido sórbico aromatizantes
(aroma natural de idêntico de mostarda)
sequestrante EDTA cálcio dissódico,
corante páprica, antioxidante ácido cítrico,
BHA e BHT. Não contém glúten

Pote 500 Gramas

400,0000

2

7,4900

2.996,00

00000063 Margarina Vegetal, com no mínimo
lipídios de 65%, com sal, embalagem de
500 gramas, contendo a identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade mínima de
4 meses a partir da data de entrega

Pote 500 Gramas

600,0000

3

8,2100

4.926,00

00000064 Milho para canjica, branca natural, de
primeira qualidade, sem casca, pacote
com 500g, polido, limpo, isenta de mofo,
odores estranhos ou qualquer substância
nociva, prazo mínimo de validade de 06

Pacote 500 Gramas

100,0000

3

6,8844

688,44
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meses a partir da data de entrega
00000065 Milho para pipoca, Classe amarelo grupo
duro, tipo 1, beneficiado, polido, limpo,
isenta de sujidades e outras misturas de
espécies, acondicionados em saco
plástico de 500 g. Rótulo com informação
nutricional, data de validade e lote

Pacote 500 Gramas

100,0000

3

5,7700

577,00

00000066 Milho verde em lata, com as descrições
mínimas: milho verde e salmoura (água e
sal), grãos médios inteiros e uniformes,
coloração amarelo, macio, imerso em
líquido translúcido, livre de impurezas,
acondicionados em embalagem lata com
200g, com validade mínima de 16 meses
a contar da data de entrega

Pacote 170 Gramas

400,0000

3

3,7144

1.485,76

00000067 Mortadela, Tradicional, de boa qualidade,
com carne suína, com cor, odor e sabor
característico do produto, de boa
qualidade, embalado adequadamente
com rótulo contendo informação do
produto e validade

Quilograma

500,0000

2

19,1700

9.585,00

00000068 Oleo de Soja Vegetal Refinado, de boa
qualidade, em garrafas plásticas de 900
ml, 1ª qualidade: 0% de gordura trans,
sem colesterol, rico em vitamina E. Sem
sinal de rancificação, isento de quaisquer
adulterações ou contaminações, na
embalagem deve constar os ingredientes,
tabela nutricional, data de fabricação, data
de validade e número do lote.

Frasco 900 Mililitros

1.000,0000

3

12,2644

12.264,40

00000069 Oregano desidratado, erva seca,
envelope com 10g, sem adulterações e
contaminações de qualquer espécie.
Embalagem deve conter os ingredientes,
tabela nutricional, data de
fabricação/manipulação, data de validade
e número do lote

Pacote 3 Gramas

100,0000

1

1,9900

199,00

00000070 Ovos Galinha, Tipo extra, classe A,
Encartelado, Tamanho Grande,
embalagem contendo 12 unidades,
Registro no Ministério da Agricultura e
inspecionado pelo S.I.F., o produto deverá
apresentar casca firme, registro em órgão
competente, a embalagem deve permitir a
aeração dos ovos, deve haver a
identificação da granja de produção,
endereço para contato com o produtor,
data da postura, estar intacto, sem
rachaduras, limpo e tamanho
proporcionais entre si, com prazo de
validade mínimo de 60 dias sob
refrigeração a partir da data de entrega

Dúzia

500,0000

3

9,3467

4.673,35

00000071 Pacoca de Amendoim - produto
proveniente de matéria prima de boa
qualidade, do amassamento do
amendoim torrado, açúcar e sal.
Acondicionado em pote de 950 gramas
com 50 unidades, contendo a
identificação do produto, marca do
fabridante, data de fabricação e prazo de
validade

Pote 950 Gramas

50,0000

3

27,4255

1.371,27

00000072 Pao de forma tradicional, fatiado, bem
acondicionado, assado ao ponto, miolo
branco e casca homogênea, de boa
qualidade, será rejeitado o pão

Pacote 500 Gramas

260,0000

3

8,5067

2.211,74
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queimado ou mal cozido, com odor e
sabor desagradável, presença de fungos,
No seu rótulo deverá conter informação
nutricional por porção, sobre glúten,
ingredientes, data de fabricação, validade
e lote
00000073 Pao sovado doce, o produto deve ser
fresco e acondicionado em embalagem
plástica atóxica, onde devem estar
estampados a data de fabricação e prazo
de validade. Pacote de 450g a 500g.

Unidade

160,0000

2

12,7950

2.047,20

00000074 Pao tipo bisnaguinha - ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, fibra de trigo 9%, açúcar,
gordura vegetal hidrogenada, fermento
biológico, sal e água. Contem
conservante propionato de cálcio, contem
glúten. Embalagem primária - o produto
deverá estar acondicionado em filme de
polipropileno atóxico, fechado. Peso por
unidade 30g. Embalagem contendo nome
do produto, marca, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação e validade,
ingredientes, peso liquido e tabela
nutricional

Pacote 300 Gramas

200,0000

2

8,6200

1.724,00

00000075 Pipoca Doce, de canjica (milho) e açúcar

Pacote 50 Gramas

6.000,0000

3

2,2211

13.326,60

00000076 Pirulito redondos tipo bola, duro recheado
com chiclete

Pacote 50 Unidades

800,0000

1

13,6500

10.920,00

00000077 Pirulito redondos tipo bola, sabores frutas,
pacote 600gr e aproximadamente 50
pirulitos

Pacote 50 Unidades

1.000,0000

3

12,3600

12.360,00

00000078 Polvilho azedo, com Aspecto de pó fino,
cor branca, produto amiláceo extraído das
raízes de mandioca (Manihot utilissima),
de 1ª qualidade, pelo menos 80% de
amido, isentos de matéria terrosa,
parasitos ou larvas, em perfeito estado de
conservação, sem umidade ou ranço,
isento de adulterações ou contaminações,
excelente para biscoitos e pão de queijo.
Unidade de 1kg. Na embalagem deve
constar os ingredientes, tabela nutricional,
a data da fabricação, validade e número
do lote

Quilograma

400,0000

3

9,6900

3.876,00

00000079 Queijo ralado 50 gr, embalado em saco
plástico transparente atóxico, resistente,
hermeticamente fechado. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do
lote, data de fabricação, quantidade do
produto

Pacote 50 Gramas

100,0000

2

4,3700

437,00

00000080 Queijo tipo muçarela, produzido com
ingredientes de 1ª qualidade,
apresentando consistência firme, cor
homogênea de branca a creme claro,
odor característico, levemente salgado,
embalagem tipo crayovac, não deve
apresentar qualquer adulterações na sua
composição ou sensorial nem sinal de
congelamento e descongelamento, na
embalagem deve constar o lote, data de
fabricação e validade, ingredientes, tabela
nutricional

Quilograma

600,0000

2

43,9900

26.394,00

00000081 Rapadura, pura, massa dura, obtida pela
concentração a quente do caldo de

Maço 1 Maço

60,0000

3

8,7689

526,13
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cana (Saccharum officinarum), deve ser
produzido com matéria prima não
fermentada, isenta de matéria terrosa,
parasitos, detritos animais ou vegetais ou
qualquer tipo de contaminação ou
adulteração, não deve conter qualquer
tipo de aditivo (corantes, conservantes,
edulcorantes). De sabor doce e sem
ranço. Na embalagem deve constar os
ingredientes, tabela nutricional, a data da
fabricação, validade e número do lote
00000082 Refrigerante, bebida gaseificada, de boa
qualidade obtida pela dissolução em água
potável, de suco ou extrato vegetal de sua
origem, adicionada de açúcares. Sabores
Variados, acondicionado em embalagem
PET de 2 litros, com identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação e validade

Garrafa 2 Litros

800,0000

2

6,0850

4.868,00

00000083 Requeijão, Cremoso Tradicional, produto
pastoso de cor clara e uniforme, odor e
sabor próprios, isento de mofos, bolores
ou sustâncias estranhas, constando
identificação do produto, inclusive
classificação e a marca, nome e endereço
do fabricante e a data de fabricação,
validade mínima de 6 meses a contar da
data da entrega

Embalagem 200 Gramas

100,0000

3

9,6067

960,67

00000084 Sal Iodado Refinado, Para consumo
doméstico, embalagem, contendo 01 kg,
com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde

Pacote 1 Quilograma

250,0000

3

1,9922

498,05

00000085 Suco a base de Soja - Bebida a base de
extrato de soja com suco de sabores
variados. O produto deverá estar de
acordo com a NTA 02 e 36 (Decreto
12.342/78). Ingredientes mínimos: água,
extrato de soja, suco ou polpa de frutas,
açúcar e demais ingredientes, desde que
permitidos por legislação e que não
descaracterize o produto. Deverá ser
isento de gordura trans, lactose e
colesterol. Deverá conter no máximo 65
mg de sódio por 200 ml. Embalagem
caixa tetra pak longa vida de 01 litro

Caixa 1 Litro

140,0000

3

7,6200

1.066,80

00000086 Suco de frutas, sólido, enriquecido de
vitaminas, adoçado, não fermentado e
não alcoólico. Sabores variados.
Envelope com 25 gramas

Pacote 25 Gramas

700,0000

2

0,9150

640,50

00000087 Tempero alho e sal sem pimenta,
concentrado de ingredientes básicos: sal
e alho. De 1ª qualidade, com sabor e
aroma característicos, isento de qualquer
contaminação ou adulteração. Em
embalagem plástica de 1000g(pote ), com
dizeres de rotulagem, ingredientes, tabela
nutricional, data de
fabricação/manipulação, data de validade
e número do lote. Registro no MS produto
próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor

Pote 1 Quilograma

300,0000

2

11,8000

3.540,00

00000088 Tempero completo (sabores variados)
embalagem com 06 tabletes, com

Caixa 57 Gramas

70,0000

2

1,7900

125,30
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identificação do produto, informações
nutricionais, peso, fabricante, data de
fabricação e validade mínima de 3 meses
a contar da entrega
00000089 Tempero em po, sachê, realçador de
sabor, sabor: galinha, arroz, costela,
carne bovina, legumes, salada e aves
peixe. Pacote com 12 unidade de 60gr

Unidade

100,0000

2

4,6250

462,50

00000090 Vinagre Branco, fermentado acético de
Álcool, com acidez mínima de 4%.
Embalagem: deve estar intacta,
acondicionada em garrafas plásticas
resistentes, contendo 750 ml. Prazo de
validade: mínimo de 6 meses a partir da
data de entrega. a rotulagem deve conter
no mínimo as seguintes informações:
nome e/ou marca, ingredientes, data de
validade, lote e informações nutricionais

Frasco 750 Mililitros

160,0000

2

2,1650

346,40

00000091 Xarope Artificial Sabor Groselha,
Composto de açúcar, aroma artificial de
groselha, corante, acidulante,
conservador e outros ingredientes
permitidos. Produto denso obtido por
dissolução de açúcar em água potável. A
embalagem deverá ser em plásticos
transparentes, atóxicos, de 1 litro,
reforçados e bem lacrados, com tampa
rosqueada e hermeticamente vedada

Frasco 1 Litro

80,0000

3

11,9711

957,68

00000092 Farofa de Mandioca Tradicional - Sem
Pimenta

Pacote 500 Gramas

100,0000

2

6,4200

642,00

00000093 Biscoito doce Tipo Maisena, de excelente
qualidade, crocante, inteiros, que
contenha farinha de trigo fortificada com
ferro e ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal, açúcar invertido, sal, estabilidade
lecitina de soja, fermentos químicos,
bicarbonato desódio, acidulante ácido
lático e aromatizante, sem gorduras trans.
Na embalagem deve constar os
ingredientes, tabela nutricional, data de
fabricação, data de validade e número do
lote. Validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega. Embalado em
pacote resistente de 740g

Unidade

600,0000

3

11,1444

6.686,64

00000094 Biscoito tipo Água e Sal, de excelente,
inteiros, constando identificação do
produto: marca, fabricante, data da
fabricação, validade e lote. Embalado em
pacote resistente de plástico de 740g.
Validade mínima de 6 meses a contar da
data de entrega

Unidade

600,0000

3

11,1111

6.666,66

00000095 Bolacha Recheada, sabor chocolate
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal, cacau em pó, açúcar invertido,
amido, sal, corantes caramelo e natural
carmim cochonilha, fermentos químicos
bicarbonato de sódio, bicarbonato de
amônio e piro fosfato ácido de sódio,
emulsificante lecitina de soja e
aromatizante. Contém Glúten. Contém
traços de leite. Com identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação e validade. Pacote com 110
grs

Unidade

700,0000

2

2,4250

1.697,50
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00000096 Corantes para Alimentos, Colorifício sem
impurezas. Corante natural de urucum, de
boa qualidade. Validade mínima de 06
meses a contar da data da entrega do
produto. Pacote 500 gramas

Unidade

200,0000

3

8,8811

1.776,22

00000097 Farinha de Mandioca - Grupo Seca,
Subgrupo Fina, tipo 1. Farinha de
mandioca crua tipo 1, classe branca,
obtido das raízes de mandioca sadias,
devidamente, acondicionada em
embalagem de polietileno atóxico
transparente, com identificaçãona
embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data
de fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material
estranho, não podendo apresentar-se
úmida, fermentada ou rançosa. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da
data de entrega. Pacote 500 gramas

Unidade

250,0000

3

5,0333

1.258,32

00000098 Molho de Tomate Concentrado, produto
resultante da concentração da polpa de
tomate por processo tecnológico
preparado com frutos maduros
selecionados sem pele, sem sementes e
corantes artificiais, isento de sujidades e
fermentação, acondicionada em Sachê
300 gramas

Unidade

300,0000

3

2,1533

645,99

TOTAL

Rosemiro de Paiva Muniz
Prefeito Municipal

405.066,36

