
Exclusivo ME/EPP

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD Total QTD Valor Total QTD Valor Total VLR TOTAL

1 40.000                   7,50 10.000  75.000,00 30.000  225.000,00  300.000,00 

2 47.800                   2,79 11.950  33.340,50 35.850  100.021,50  133.362,00 

3 34.205                   2,97 8.551  25.396,47 25.654  76.192,38  101.588,85 

4 12.400                   3,61 3.100  11.191,00 9.300  33.573,00  44.764,00 

Ampla Concorrencia

 VLR UNITARIO 

Café, tipo torrado, apresentação moído, tipo 
embalagem alto vácuo, validade prazo mínimo de 1 
ano, normas técnicas laudo de classificação de 
café , rendimento proximadamente 20 garrafas de 
900 ml/kg de café, características adicionais 
preferência 100% café arábica ou até 20% conillon. 
O produto deverá ser embalado em pacote de 500 
gramas.

Pct

Açúcar cristal - sacarose de cana de açúcar obtida 
por processo tecnologico adequado. Cor branca, 
safra atual, poderá conter vitaminas e minerais, 
desde que mencionados. O produto devera ser 
classificado como de primeira qualidade e não 
deverá estar melado ou empedrado. O fornecedor 
deverá apresentar certificado de classificação por 
lote em cada entrega do produto, em cumprimento à 
lei n°9.972 de 25/05/2000. O produto deverá ser 
embalado em pacote plástico atóxico de 02 kg. 
Validade minima de 12 (doze) meses. 

Pct

Achocolatado em pó - porção de 20g: 65 a 79 kcal, 
até 18 g cho, sem gsat/ sem gtrans/ até 38mg na. O 
produto deverá dissolver-se facilmente em leite 
quente e frio. Rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. Embalagem plástica atóxica, resistente, de 
aproximadamente 400g. Validade mínima de 10 
(dez) meses. No ato da entrega, a validade mínima 
deverá ser igual ou superior a 80% do prazo total da 
validade, contado a partir da data de fabricação.

Pct

Amido de milho em pó - produto amiláceo, extraido 
de milho. Fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matéria terrosa e parasita, não 
podendo apresentar-se úmido, fermentado ou 
rançoso. Com aspecto em pó fino, cor branca, odor e 
sabor próprio. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. O produto devera ser embalado 
em pacotes de polietileno, capacidade de 
aproximadamente 500 g. Validade mínima de 12 
(doze) meses. 

Pct



5 134.500                   4,84 33.625  162.745,00 100.875  488.235,00  650.980,00 

6 Unid. 383.600                   1,78 95.900  170.702,00 287.700  512.106,00  682.808,00 

7 91.700                   1,42 22.925  32.553,50 68.775  97.660,50  130.214,00 

8 50.900                   1,66 12.725  21.123,50 38.175  63.370,50  84.494,00 

9 89.800                   1,45 22.450  32.552,50 67.350  97.657,50  130.210,00 

Arroz tipo 1 - beneficiado, longo fino, polido, isento 
de sujidades e materiais estranhos, fungos, 
eletronicamente selecionado, embalado em pacotes 
plasticos, atoxicos, limpos, não violados, resistentes 
e transparentes. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. O fornecedor deverá apresentar 
certificado de classificação por lote em cada entrega 
do produto, em cumprimento à lei n° 9.972, de 
25/05/2000. Embalado em pacotes de 02 kg. 
Validade mínima de 12 (doze) meses. 

Pct

Bananada – doce de banana com fruta natural, sem 
adição de açúcar, embalado individualmente em 
porções de 25 a 30 gramas, sem conservantes. 

Biscoito salgado tipo cream cracker - porçao de 30 g: 
125 a 136 kcal, até 21g cho, 2,8g a 3,7g ptn, até 5,1g 
gt, até 2,5g gsat, sem gtrans, mínimo de 0,8g de 
fibra, até 265 mg de na. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. Nº de registro no órgão 
competente. Validade mínima de 06 (seis) meses. 
Embalado em pacotes plásticos atoxicos de 200g. 

Pct

Biscoito salgado de polvilho tradicional. Produto 
isento de glúten. Porção de 30g: 125 a 155 kcal, 20 a 
27g cho, até 6,2g gt, até 5,2 gsat, até 1,4 gtrans, até 
420 mg na. Rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. Embalagem em pacote plastico atóxico, 
resistente, transparente, com capacidade de 
aproximadamente 100g. Validade mínima de 05 
(cinco) meses. 

Pct

Biscoito doce tipo maisena - porção de 30g: 130 a 
139 kcal, até 24g cho, 2,4 a 3,1g de ptn, até 3,9g gt, 
até 1,8g gsat, sem gtrans, mínimo de 0,8g fibra, até 
109 mg na. Rotulagem de acordo com legislaçao 
vigente. Nº de registro no órgão competente. 
Validade minima 06 (seis) meses. Embalado em 
pacotes plasticos, atoxicos de 200g. No ato da 
entrega, a validade mínima deverá ser igual ou 
superior a 80% do prazo total da validade, contado a 
partir da data de sua fabricação.

Pct



10 62.600                   1,53 15.650  23.944,50 46.950  71.833,50  95.778,00 

11 62.600                   2,01 15.650  31.456,50 46.950  94.369,50  125.826,00 

12 26.900                   4,22 6.725  28.379,50 20.175  85.138,50  113.518,00 

13 39.520                   4,05 9.880  40.014,00 29.640  120.042,00  160.056,00 

14 31.700                   4,48 7.925  35.504,00 23.775  106.512,00  142.016,00 

Biscoito doce tipo maria - porção de 30g: 128 a 135 
kcal, até 22g cho, 1,7 a 3,1g ptn, até 4,5g gt, até 2,5g 
gsat, sem gtrans, minimo 0,6g fibra, até 141 mg na. 
Apresentando na composição amido ou creme de 
milho. Validade minima de 06 (seis) meses. 
Rotulagem de acordo com legislaçao vigente. 
Embalado em pacotes plasticos atoxicos de 200g. 
No ato da entrega, a validade mínima deverá ser 
igual ou superior a 80% do prazo total da validade, 
contado a partir da data de sua fabricação

Pct

Biscoito salgado tipo salpet - porção de 30g: 130 a 
140 kcal, até 22g cho, 2,6 a 3,5g ptn, até 5,8g gt, até 
2,8g gsat, sem gtrans, até 310mg na. Validade 
minima de 06 (seis) meses. Rotulagem de acordo 
com a legislação vigente. Embalado em pacotes 
plasticos atoxicos de aproximadamente 200g. 

Pct

Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate - porção 30g: 
126 a 143 kcal, até 24g cho, 1,9 a 2,5g ptn, até 5,7g 
gt, até 2,7g gsat. Sem gtrans. Minimo de 0,6g fibra. 
Até 90mg na. Validade minima de 07 (sete) meses. 
Rotulagem de acordo com a legislaçao vigente. 
Embalado em pacotes plasticos atoxicos de, no 
minimo, 400g. 

Pct

Biscoito tipo rosquinha sabor coco - porçao de 30g: 
126 a 137 kcal, até 24g cho, 1,9 a 2,5g ptn, até 4,6g 
gt, até 2,2g gsat, sem gtrans, minimo 0,6g fibra, até 
108mg na. Validade minima de 07 (sete) meses. 
Rotulagem de acordo com legislação vigente. 
Embalado em pacotes plasticos atoxicos de, no 
minimo, 400g. 

Pct

Biscoito tipo rosquinha sabor leite - porção de 
30g:125 a 142kcal, até 25g de cho, 0,9 a 2,8g de ptn, 
até 5,5g de gt, até 2,7g de gsat, sem gtrans, mínimo 
0,2g de fibra, até 109 mg na. Validade minima de 07 
(sete) meses. Rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. Embalado em pacotes plásticos atóxicos de, 
no mínimo, 400g. 

Pct



15 420                   3,50 105  367,50 315  1.102,50  1.470,00 

16 2.050                   2,22 513  1.138,86 1.537  3.412,14  4.551,00 

17 1.050                   2,42 263  636,46 787  1.904,54  2.541,00 

18 79.970                   1,24 19.993  24.791,32 59.977  74.371,48  99.162,80 

19 2.650                   1,18 663  782,34 1.987  2.344,66  3.127,00 

Canela em pó - proveniente de cascas sãs, limpas e 
secas, em forma de pó fino. Rotulagem de acordo 
com a legislação vigente. Validade mínima de 12 
(doze) meses. Embalagem plastica, íntegra, atoxica, 
não violada e resistente de aproximadamente 50g. 

Pct

Canjica de milho - branca, tipo 01, despeliculada. 
Produto proveniente de grãos sadios de milho e em 
bom estado de conservação, não danificados por 
insetos ou fungos. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente, validade minima de 06 (seis) 
meses. O fornecedor deverá apresentar certificado 
de classificação por lote em cada entrega do produto 
em cumprimento á lei n°9,972, de 25/05/2000. 
Embalada em pacote plastico transparente, 
resistente, não violado, capacidade de 500g. 

Pct

Coco ralado - ingredientes basicos: polpa de coco 
ralada, parcialmente desengordurada, desidratada, 
sem adição de açúcar. Produzida a partir de 
materias primas sâs, limpas, livre de materia terrosa, 
parasitas, detritos animais e vegetais. Rotulagem de 
acordo com a legislação vigente. Validade minima de 
06 (seis) meses. Embalado em pacote plástico, 
capacidade de 100g. 

Pct

Colorau - na forma de po fino de cor vermelho 
intenso homogêneo, constituido por pigmento de 
urucum, fubá de milho e óleo de soja. Rotulagem de 
acordo com a legislação vigente. Embalado em 
pacote plastico, atoxico de aproximadamente 100g. 
Validade mínima de 09 (nove) meses. 

Pct

Creme de milho – composto de 100% de grãos de 
milho moído, de aspecto fino, amarelo, livre de 
umidade. Produto de primeira qualidade. Isento de 
matérias terrosas, parasitas, detritos animais e/ou 
vegetais, odores estranhos e bolores. Rotulagem de 
acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 
08 (oito) meses. Embalado em pacotes plásticos, 
atóxicos, limpos, não violados, resistentes e 
transparentes com capacidade de 500g.

Pct



20 10.900                   2,54 2.725  6.921,50 8.175  20.764,50  27.686,00 

21 19.450                   3,15 4.863  15.318,45 14.587  45.949,05  61.267,50 

22 18.815                   3,09 4.704  14.535,36 14.111  43.602,99  58.138,35 

23 16.450                   4,39 4.113  18.056,07 12.337  54.159,43  72.215,50 

24 6.400                   4,23 1.600  6.768,00 4.800  20.304,00  27.072,00 

Extrato de tomate concentrado simples, sem aditivos 
quimicos. Rotulado de acordo com a legislação 
vigente. Embalado em lata com folha de flandres, 
íntegra, resistente, vedada hemerticamente e limpa. 
Lata de 350g. Validade minima de 12 (doze) meses. 

Lta

Farinha de aveia. Embalagem de aproximadamente 
230g. Validade mínima de 12 meses a partir da data 
da entrega do produto. O. 

Pct

Farinha de mandioca, classe branca, grupo seca, 
subgrupo fina, tipo 01. Embalada em pacotes 
plásticos atóxicos, transparentes, limpos, não 
violados, resistentes. Rotulagem de acordo com a 
legislaçao vigente. Número de registro no órgão 
competente. Embalado em pacotes de 01 kg. 
Validade mínima de 12 (doze) meses. 

Pct

Farinha láctea - alimento a base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em 
pó integral, vitaminas e minerais, sal e 
aromatizantes. Contém glúten. Acondicionado em 
saco laminado (tipo sachê), íntegro, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo. A embalagem 
deverá conter externamente, os dados de 
identificação e procedencia, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto, número de registro. Deverá 
apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a 
partir da data de entrega. Embalagem de 
aproximadamente 230g. 

Pct

Feijao preto tipo 1 - recém embalado. Produto 
acondicionado em pacotes plásticos, atóxicos, 
transparentes, não violados e resistentes. Embalado 
em pacotes de 01 kg. Rotulagem de acordo com a 
legislaçao vigente. O fornecedor deverá apresentar 
certificado de classificação por lote em cada entrega 
do produto, em cumprimento à lei n°9.972 de 
25/05/2000. Validade minima de 06 (seis) meses. 

Pct



25 122.020                   2,32 30.505  70.771,60 91.515  212.314,80  283.086,40 

26 2.900                   1,48 725  1.073,00 2.175  3.219,00  4.292,00 

27 162.900                   7,14 40.725  290.776,50 122.175  872.329,50  1.163.106,00 

28 19.600                   2,25 4.900  11.025,00 14.700  33.075,00  44.100,00 

Feijao carioca tipo 1 - cor clara, recém embalado, 
grãos íntegros. Rotulagem de acordo com a 
legislaçao vigente. Produto acondicionado em 
pacotes plásticos, atóxicos, transparentes, não 
violados. Embalado em pacotes de 01kg. O 
fornecedor deverá apresentar certificado de 
classificação por lote em cada entrega do produto, 
em cumprimento à lei n°9.972 de 25/05/2000. 
Validade minima de 06 (seis) meses. 

Pct

Fubá de milho mimoso - composto de 100% de 
grãos de milho moìdo, de aspecto fino, amarelo, 
enriquecido com ferro e ácido fólico, livre de 
umidade. Produto de primeira qualidade. Isento de 
matérias terrosas, parasitas, detritos animais e/ou 
vegetais, odores estranhos e bolores. Rotulagem de 
acordo com a legislaçao vigente. Validade mínima de 
08 (oito) meses. Embalado em pacotes plásticos, 
atóxicos, limpos, não violados, resistentes e 
transparentes com capacidade de 01 kg. 

Pct

Leite em pó integral instantâneo - obtido por 
desidratação do leite de vaca integral e apto para a 
alimentação humana mediante processos 
tecnologicamente adequados. A rotulagem deverá 
estar de acordo com a legislaçao vigente e 
apresentar na imformação nutricional a quantidade 
de cálcio da porção, ao ser reconstituído, conforme 
indicação na rotulagem, deverá satisfazer aos 
padrões de leite integral. Deverá apresentar registro 
de inspeção no órgão competente e carimbo do sif. 
Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 
Validade mínima de 12 (doze) meses. Embalado em 
pacote de poliéster metalizado de aproximadamente 
400g. 

Pct

Macarrão espaguete - número (8), massa com ovos. 
De primeira qualidade. Não deverá estar fermentado 
ou rancoso. Na embalagem não poderá haver 
misturas de outro tipo de macarrão. Rotulagem de 
acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 
12 (doze) meses. Embalado em pacotes plásticos, 
atóxicos, limpos, não violados e resistentes, peso 
liquido de 500g. 

Pct



29 6.000                   2,48 1.500  3.720,00 4.500  11.160,00  14.880,00 

30 7.000                   2,56 1.750  4.480,00 5.250  13.440,00  17.920,00 

31 6.000                   2,52 1.500  3.780,00 4.500  11.340,00  15.120,00 

32 13.200                   2,39 3.300  7.887,00 9.900  23.661,00  31.548,00 

33 3.490                   1,87 873  1.632,51 2.617  4.893,79  6.526,30 

Macarrão gravatinha - massa com ovos. De primeira 
qualidade. Não deverá estar fermentado ou rancoso. 
Na embalagem não poderá haver misturas de outro 
tipo de macarrão. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. Validade mínima de 12 (doze) 
meses. Embalado em pacotes plásticos, atóxicos, 
limpos, não violados e resistentes, conteúdo liquido 
de 500g. 

Pct

Macarrão de letrinhas - massa com ovos. De 
primeira qualidade. Não deverá estar fermentado ou 
rancoso. Na embalagem não poderá haver misturas 
de outro tipo de macarrão. Rotulagem de acordo 
com a legislação vigente. Validade mínima de 12 
(doze) meses. Embalado em pacotes plásticos, 
atóxicos, limpos, não violados e resistentes, 
conteúdo liquido de 500g. 

Pct

Macarrão tipo penne - massa com ovos. De primeira 
qualidade. Não deverá estar fermentado ou rancoso. 
Na embalagem não poderá haver misturas de outro 
tipo de macarrão. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. Validade mínima de 12 (doze) 
meses. Embalado em pacotes plásticos, atóxicos, 
limpos, não violados e resistentes, conteúdo liquido 
de 500g. 

Pct

Macarrão padre nosso - massa com ovos. De 
primeira qualidade. Não deverá estar fermentado ou 
rancoso. Na embalagem não poderá haver misturas 
de outro tipo de macarrão. Rotulagem de acordo 
com a legislação vigente. Validade mínima de 12 
(doze) meses. Embalado em pacotes plásticos, 
atóxicos, limpos, não violados e resistentes, 
conteúdo liquido de 500g. 

Pct

Milho de pipoca tipo 1 - classe amarela. Isento de 
sujidades, parasitos, larvas, mofos ou bolores. 
Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 
Validade mínima de 06 (seis) meses. Embalagem: 
pacote plástico transparente, atoxico, resistente, não 
violado. Conteúdo líquido de 500 gramas. 

Pct



34 39.000                   1,68 9.750  16.380,00 29.250  49.140,00  65.520,00 

35 Unid. 41.900                   2,50 10.475  26.187,50 31.425  78.562,50  104.750,00 

36 23.900                   0,90 5.975  5.377,50 17.925  16.132,50  21.510,00 

37 6.900                   4,36 1.725  7.521,00 5.175  22.563,00  30.084,00 

Milho verde, em conserva - grãos inteiros, imersos 
em líquido de salmoura, tamanho e coloração 
uniforme, isentos de substâncias estranhas ao 
produto, sujidades, fungos, materiais terrosos, que 
sejam impróprias para o consumo ou que alterem 
suas características normais. Sem adiçao de 
corantes e com adição de conservantes permitidos 
pela legislaçao vigente. Teor máximo de sódio na 
porção de 130g: 325mg na. Embalado em lata, 
íntegra, resistente, vedada hermeticamente e limpa. 
Peso drenado de 200g. Validade mínima de 12 
(doze) meses. 

Lta

Oleo de soja refinado - tipo 1, comestivel. Extrato 
refinado, limpo, obtido atraves de processos 
tecnologicos adequados. Rotulagem de acordo com 
a legislaçao vigente, embalado em garrafa pet de 
900 ml. Validade mínima de 09 (nove) meses. O 
fornecedor deverá apresentar certificado de 
classificação por lote em cada entrega do produto, 
em cumprimento à lei n° 9.972, de 25/05/2000. 

Oregano - desidratado, constituido de folhas sãs, 
ovaladas, secas, limpas, de cor verde pardacenta. 
Acondicionado em pacote plástico, íntegro, atóxico, 
resistente, fechado e limpo, peso líquido de 
aproximadamente 05g. Validade mínima de 12 
(doze) meses. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 

Pct

Tempero alho e sal - composto por alho e sal e 
podendo apresentar realçador de sabor, 
aromatizantes e antioxidantes, permitidos pela 
legislação vigente. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. Embalado em pote plástico, 
fechado, resistente, atóxico. Peso líquido de 
aproximadamente 1kg. Validade mínima de 12 
(doze) meses. 

Pct



38 19.000                   9,75 4.750  46.312,50 14.250  138.937,50  185.250,00 

39 43.090                   3,59 10.773  38.675,07 32.317  116.018,03  154.693,10 

40 716                   9,40 179  1.682,60 537  5.047,80  6.730,40 

41 Kg 7.850                   0,95 1.963  1.864,85 5.887  5.592,65  7.457,50 

Polpa de pequi em conserva, apresentando sabor e 
aroma próprio do pequi, coloração variando do 
amarelo ao vermelho. A polpa deverá ser isenta de 
espinhos, cascas e outros materiais estranhos. 
Embalada em potes de vidro transparente, resistente 
de aproximadamente 250 gramas de peso drenado. 
Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 
Validade mínima de 12 (doze) meses. 

Pct

Proteína texturizada de soja - seca, granulada, tipo 
escura. Produto alimentar obtido industrialmente 
através de extrusão termoplástica a partir de 
proteína isolada de soja e/ou proteína concentrada 
de soja e/ou farinha desengordurada de soja. 
Informação nutricional por porção de 50g: 141 a 
175kcal, até 16g cho, mínimo de 25g de ptn, até 1,0 
gt, sem gsat, sem gtrans, mínimo de 7,0g de fibra, 
até 10mg na. Validade mínima de 12 (doze) meses. 
Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 
Embalada em pacotes plásticos resistentes e 
atóxicos. Peso líquido de 400 a 500g. 

Pct

Rapadurinha em tablete - feita com caldo de cana de 
açucar concetrado. Deverá ser fabricada com 
materias primas, sãs e limpas, isenta de sujidades e 
em perfeito estado de conservação. Validade minima 
de 06 (seis) meses. Embalagem individual, atóxica, 
limpa, nao violada de aproximadamente 25g. 
Contida em embalagem secundária atóxica e 
resistente de aproximadamente 500g, apresentando 
rotulagem de acordo com a legislação vigente. 

Pct

Sal refinado iodado para consumo humano - com 
teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a 
substância seca, adicionado de antiumectante e 
iodo. Validade mínima de 12 (doze) meses. 
Acondicionado em sacos plásticos, íntegros, 
atóxicos, resistentes, vedados, peso líquido de 01 
kg. 



42 109.300                   2,33 27.325  63.667,25 81.975  191.001,75  254.669,00 

43 Unid. 825.100                   0,27 206.275  55.694,25 618.825  167.082,75  222.777,00 

44 Unid. 370                 10,78 93  1.002,54 277  2.986,06  3.988,60 

45 Unid. 290                 11,93 73  870,89 217  2.588,81  3.459,70 

46 Unid. 825                   1,31 206  269,86 619  810,89  1.080,75 

47 Unid. 500                   6,44 125  805,00 375  2.415,00  3.220,00 

Sardinha em lata pescado em conserva de boa 
qualidade, livre de nadadeiras, cauda e cabeça, pré–
cozida, com aspecto característico do produto, não 
deverá ter cheiro ardido ou rançoso, envasado em 
óleo comestível, em recipiente hermético, sem 
ferrugem e sem amassados, com tampa tipo abre 
fácil; acondicionado em latas de aproximadamente 
125 gramas de peso líquido e aproximadamente 83 
gramas de peso drenado. Deve conter data de 
fabricação e validade expressa no rótulo sendo a 
validade mínima de 18 meses. Possuir registro de 
inspeção no órgão competente e carimbo do sif. 

Lta

Ovo branco de galinha, tipo grande. De primeira 
qualidade, fresco, isento de sujidades ou substâncias 
estranhas ao produto que alterem suas 
características naturais. Inspecionado pelo ministério 
da agricultura. Peso mínimo por unidade 55g. 

Achocolatado em pó diet** - isento de açúcar, isento 
de glúten e isento de lactose e/ou proteína láctea; 
presença de edulcorantes resistentes ao 
aquecimento. O produto deverá estar acondicionado 
em embalagem plástica de 210 g. Validade mínima 
de 6 meses a partir da data de entrega. 

Adoçante dietetico liquido** - artificial, à base de 
sucralose e/ou acesulfame de potássio. Embalado 
em frasco de polietileno atóxico. Frasco com 
aproximadamente 75 ml. Validade mínima de 12 
(doze) meses. 

Bananada diet** - tablete de 25 g embalados 
individualmente. Sem adição de açúcar. 
Ingredientes: polpa de banana, gelificante: pectina 
cítrica, acidulante: ácido láctico, conservador: 
sorbato de potássio.

Biscoito doce de soja tipo cookie sabor castanha de 
caju** - isento de gluten, lactose e sacarose. O 
produto não deverá apresentar gordura trans. 
Acondicionado em embalagem plástica aluminizada 
impermeável de 120 g a 150 g. Validade mínima de 
6 meses a partir da data de entrega.



48 Unid. 430                   4,94 108  533,52 322  1.590,68  2.124,20 

49 Unid. 430                   5,58 108  602,64 322  1.796,76  2.399,40 

50 Unid. 500                   4,58 125  572,50 375  1.717,50  2.290,00 

51 Unid. 250                   9,23 63  581,49 187  1.726,01  2.307,50 

52 Unid. 250                   6,35 63  400,05 187  1.187,45  1.587,50 

53 Unid. 350                 20,76 88  1.826,88 262  5.439,12  7.266,00 

54 Unid. 400                 17,63 100  1.763,00 300  5.289,00  7.052,00 

55 Unid. 50                   2,29 13  29,77 37  84,73  114,50 

56 Unid. 450                   3,91 113  441,83 337  1.317,67  1.759,50 

Biscoito doce diet tipo cookie** - sabor laranja, isento 
de gluten, lactose e sacarose. Acondicionado em 
embalagem plástica aluminizada impermeável de 
aproximadamente 150 g. Validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega.

Biscoito doce tipo rosquinha, sabor cacau** – sem 
glúten, sem proteína do leite, sem lactose, sem ovo, 
sem açúcar. Acondicionado em embalagem plástica 
aluminizada impermeável de aproximadamente 
120g. Validade mínima de 6 meses a partir da data 
de entrega. 

Biscoito doce tipo rosquinha, sabor coco** - sem 
glúten, sem proteína do leite, sem lactose, sem ovo, 
sem açúcar. Acondicionado em embalagem plástica 
aluminizada impermeável de aproximadamente 
120g. Validade mínima de 6 meses a partir da data 
de entrega.

Biscoito sequilho de limão light** – isento de glúten, 
lactose e açúcar. Embalagem com peso líquido de 
120 a 150 g. 

Biscoito sequilho coco** – isento de glúten, lactose e 
açúcar. Embalagem com peso líquido de 120 a 150 
g.

Biscoito salgado tipo crackers, sem glutén e sem 
lactose** – embalagem plástica de aproximadamente 
175 g.

Biscoito salgado tipo salpeti, sem glutén e sem 
lactose** – embalagem plástica de aproximadamente 
175 g.

Creme de arroz** - isento de glúten, lactose e 
açúcar. Embalado em caixas de 200 g. 

Extrato solúvel de soja em pó** – “leite de soja”, 
produto proteico extraído de grãos de soja, 
naturalmente isenta de lactose, sem adição de 
açúcar. Acondicionado em pacotes de 250 a 300 g.



57 Unid. 550                 31,90 138  4.402,20 412  13.142,80  17.545,00 

58 Unid. 50                   8,54 13  111,02 37  315,98  427,00 

59 Unid. 30                   7,95 8  63,60 22  174,90  238,50 

60 80                   3,61 20  72,20 60  216,60  288,80 

61 Unid. 50                   8,19 13  106,47 37  303,03  409,50 

62 Unid. 550                   1,28 138  176,64 412  527,36  704,00 

63 Unid. 825                   1,33 206  273,98 619  823,27  1.097,25 

64 Kg 50                   9,99 13  129,87 37  369,63  499,50 

Formula infantil especial a base soja, em po e 
instantaneo** - sem lactose e sem açúcar. Poderá 
ser utilizado por intolerantes à lactose e intolerantes 
ao glúten. Produto isento de leite e/ou derivados 
lácteos. Acondicionado em lata de aproximadamente 
400g. Nº de registro no ministério da saúde. Data de 
validade mínima de 6 meses a contar da data de 
entrega do produto.

Leite de vaca em po, desnatado, instantaneo** - não 
deverá conter gluten. Acondicionado em embalagem 
aluminizada, resistente, em pacote de 400 g. Nº de 
registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e selo 
de inspeção do sif. Validade mínima de 10 (dez) 
meses a partir da data de entrega. 

Macarrão tipo espaguete, a base de farinha de 
arroz** - sem gluten, sem ovos e sem corantes 
artificiais. Embalado em pacote plástico, atóxico, de 
500g. Data de validade mínima de 6 meses a contar 
da data de entrega do produto.

Macarrão tipo espaguete, a base de trigo** - massa 
sem ovos e sem corantes artificiais. Embalado em 
pacote plástico, atóxico, de 500g. Data de validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega do 
produto.

Und

Macarrão tipo parafuso, a base de farinha de arroz** 
- sem glúten, sem ovos e sem corantes artificiais. 
Embalado em pacote plástico, atóxico de 500g. Data 
de validade mínima de 6 meses à partir da data de 
entrega do produto. 

Bebida láctea sem açúcar** – sabor morango, coco e 
pêssego, embalagem individual de 100 g. Transporte 
em carro adequado que conserve as características 
do produto, conforme a legislação vigente.

Iogurte de soja** - isento de lactose, proteínas do 
leite e glúten, sabor morango e pêssego. Pote com 
100 g. Transporte em carro adequado que conserve 
as características do produto, conforme a legislação 
vigente. 

Ervilha reidratada em conserva, lata , peso drenado 
de 2 kg



65 500                   5,37 125  671,25 375  2.013,75  2.685,00 

66 50                   4,36 13  56,68 37  161,32  218,00 

67 Kg 400                   1,84 100  184,00 300  552,00  736,00 

68 Kg 300                   2,09 75  156,75 225  470,25  627,00 

69 Batata palha pacote com 400g 800                   7,25 200  1.450,00 600  4.350,00  5.800,00 

Extrato de tomate concentrado simples sem aditivos 
químicos, rotulado de acordo com a legislação 
vigente , nº de registro no órgão competente, 
embalado em lata com folha de flandres, integra, 
resistente, vedada hermeticamente limpa, com 
tampa a vácuo lata de 1 kg validade mínima de 12 
(doze) meses

Lta

Milho verde em conserva, -grão de milho em 
conserva sem adição de corantes e com adição de 
conservantes permitidos pela legislação vigente 
rotulagem de acordo com a legislação vigente 
acondicionado em lata de folha de flandres integra 
resistente, vedada hermeticamente e limpa lata de 1 
kg

Lta

Farinha de milho pura, com flocos, amarela; simples 
de grão de milho torrado e peneirado, na cor amarela 
isenta de sujidades parasitas e larvas ; validade 
mínima de 7 meses a contar da entrega , 
acondicionada em saco plástico transparente , 
atóxico, produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela anvisa . Embalagem de 1kg

Farinha de trigo especial sem fermento, produto 
obtido pela moagem, exclusivamente do grão de 
trigo, isento de terra, sem umidade, desgerminado, 
com uma extração máxima de 20%. Preparada a 
partir de grão de trigo sãos e limpos, sem fermento. 
O produto deverá ter aspecto de pó fini branco, com 
cheiro e sabor próprio. Deverá atender a resolução 
nº 344-13/12/2002 ( fortificação de farinhas com 
ferro e acido fólico). Validade mínima de 04 meses. 
As características organolépticas físico químicas, 
microbiológicas e microscópicas deverão obedecer 
ao código sanitário e determinações da anvisa. 
Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 
Embalado em sacos de acordo com a legislação 
vigente. Embalados em sacos de 1 kg transparentes 
limpos , não violados, resistente de 50 kg

Pct



70 1.430                   6,63 358  2.373,54 1.072  7.107,36  9.480,90 

71 2.250                   2,56 563  1.441,28 1.687  4.318,72  5.760,00 

72 Kg 600                   2,73 150  409,50 450  1.228,50  1.638,00 

73 Kg 940                   1,72 235  404,20 705  1.212,60  1.616,80 

Tempero completo em embalagem plástica de 1 kg 
sem pimenta, destinado a temperar alimentos , 
obtido da mistura de sal e alho cebola e outros 
condimentos exceto pimenta podendo conter 
aromatizantes naturais e aditivos permitidos pela 
legislação com aspecto , cor , cheiro e sabor próprios 
isento de sujidades e materiais estranhos 
acondicionados em sacos plásticos resistentes e 
vedados de aproximadamente 1 kg

Pct

Macarrão tipo espaguete nº8 com sêmola. Produto 
não fermentado obtido pelo amassamento de farinha 
de trigo, semolina ou sêmola do trigo com água , 
adicionado ou não de outras substâncias permitidas. 
Sem ovos. Submetido ao processo de secagem ao 
ser colocado na água não deverá turvá-la antes da 
cocção. Não fermentado ou rançoso . Rendimento 
mínimo após cozimento de duas vezes o peso antes 
da cocção . As características organolépticas , físico-
químicas ,microbiológicas e microscópicas deverão 
obedecer ao código sanitário e determinações da 
anvisa/ma. Rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. Validade mínima de 06 meses. Embalagem 
de fábrica , plástica de 500g

Pct

Fubá de milho, produto obtido a partir da moagem do 
grão de milho (zea mays, l) de primeira qualidade, 
desgerminado ou não produto pré cozido seco , de 
aspecto fino amarelo, livre de umidade. Rotulagem 
de acordo com a legislação vigente. Validade mínima 
de 05 (cinco) meses. Embalado em pacotes 
plásticos , atóxicos , limpos , não violados, 
resistentes e transparentes com capacidade de 
aproximadamente 01kg

Canjiquinha branca , tipo 1. Prazo de validade 
mínima de 06 meses . Embalagem pacote de 1kg 
embalagem deverá conter dados de identificação do 
produto e validade



74 Kg 6.860                 12,01 1.715  20.597,15 5.145  61.791,45  82.388,60 

75 1.600                   2,37 400  948,00 1.200  2.844,00  3.792,00 

76 Azeitona verde vidro com 500g 300                   6,26 75  469,50 225  1.408,50  1.878,00 

77 Pt 3.000                 15,76 750  11.820,00 2.250  35.460,00  47.280,00 

78 Molho inglês frasco com 900ml 250                   4,46 63  280,98 187  834,02  1.115,00 

79 400                   2,96 100  296,00 300  888,00  1.184,00 

Arroz beneficiado, tipo 1 longo fino polido 
eletronicamente selecionado, embalado em pct 
plásticos atóxicos, limpos não violados resistentes e 
transparentes, rotulagem de acordo com a legislação 
vigente n°de registro no órgão competente, o 
fornecedor deverá apresentar certificado de 
classificação por lote em cada entrega do produto, 
em cumprimento a lei nº9.972 de 25/05/2000 
embalado em pct de 5 kg

Macarrão parafuso a base de farinha de trigo de 
sêmola ou semolina/ ovos/ corante natural de 
urucum ou outras substâncias permitidas e 
submetidas a processos tecnológicos adequados. 
Composição nutricional: máximo 76 g de hidrato de 
carbono. Acondicionado em embalagem de 
polietileno, com peso de no máximo 500 gramas. A 
embalagem deverá conter dados de identificação do 
produto e prazo de validade de no mínimo 5 meses. 

Pct

Unid

Doce (paçoquinha) de amendoim em tablete – 
rotulagem de acordo com a legislação vigente. 
Acondicionado em porções individuais de 
aproximadamente 25 g, embalados individualmente 
em pote de plástico transparente, atóxico, resistente, 
fechado. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais , nº do lote, data de fabricação, 
quantidade do produto. Validade mínima de 6 
meses. Embalagem de 1kg.

Grf

Vinagre de maçã , com acidez entre 4,0 e4,5%. 
Embalagem plástica de 750ml/garrafa pet. 
Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 
Validade mínima de 12 (doze) meses

Grf



80 Kg 400                   2,53 100  253,00 300  759,00  1.012,00 

81 Balde 50                 77,70 13  1.010,10 37  2.874,90  3.885,00 

82 Unid. 22.200                   2,17 5.550  12.043,50 16.650  36.130,50  48.174,00 

83 400                   3,53 100  353,00 300  1.059,00  1.412,00 

Trigo para quibe de grãos limpos processados 
embalagem em sacos plásticos , transparentes , 
limpos não violados, resistentes, que garantam a 
integridade do produto, acondicionados em fardos 
lacrados. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação procedência, informações 
nutricionais, número de lote , quantidade do produto 
deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) 
meses a partir da data de entrega de acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa pct de 500g

Margarina com 80 % de lipídios ,aspecto, cheiro, 
sabor e cor peculiares a mesma. Deverá esta isenta 
de ranço e outras características indesejadas . 
Validade mínima de 6 meses. Deverá apresentar 
características organolépticas, fisioquímica, 
microbiológicas e rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem de polietileno leitoso 
e resistente apresentando vedação adequada. Lata 
de 15 kg

Leite integral:leite integral tipo longa vida, 
esterilizado pelo sistema uat/uht em embalagem 
tetra pak íntegra e asséptica sem rasgos ou 
vazamentos, contendo 1 litro. Deve apresentar o 
nome do fabricante, data de fabricação e validade de 
íntegra e asséptica sem rasgos ou vazamentos, 
contendo 1 litro. Deve apresentar o nome do 
fabricante, data de fabricação e validade de 
fabricação e validade de no mínimo 4 meses, a 
contar da data de entrega de acordo com registro no 
ministério da agricultura sif/dipoa.

Farinha de trigo especial com fermento:farinha de 
trigo especial, com fermento embalagem plástica 
resistente, sem furos ou aberturas, contendo 01 kg 
aproximadamente, produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso liquido, de acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa. A farinha deve ser 
enriquecida com ferro e ácido fólico e ser de 1ª 
qualidade. O produto devera ter registro agricultura 
e/ou ministério da saúde e/ou similar.

Pct



84 Unid. 550                   3,19 138  440,22 412  1.314,28  1.754,50 

85 800                   0,80 200  160,00 600  480,00  640,00 

86 1.510                   2,24 378  846,72 1.132  2.535,68  3.382,40 

87 Unid. 550                   5,00 138  690,00 412  2.060,00  2.750,00 

Suco natural rende 5lit: suco natura concentrado 
(500mlrende 5l) valor ca lorico 10 cal 0%vd, 
carboidratos 2g 1%vd, proteínas 0g 0%vd, gorduras 
totais 0g 0%vd, fibra alimentar <1g 2% vd, ferro 
0,18mg 1% vd, sódio 0mg 0% vd, vitamina c 20mg 
33% vd, embalado em garrafa de 500ml sabores: 
goiaba, caju, maracujá ou laranja.sem açúcar, não 
refrigerado em embalagem atóxica contendo 500ml 
e rendimento de 5l. Produto não poderá conter 
corantes naturais e nem artificiais, deve conter no 
mínimo 20% de polpa. Deve estar de acordo com a 
portaria nº 544 de 16/11/98 do ministério da 
agricultura e do abastecimento

Gelatina em pó:gelatina em pó nos sabores abacaxi, 
framboesa, limão e uva.produto constituído por 
gelatina em pó, açúcar e aromatizantes, podendo ser 
adicionado de corantes permitidos por lei. Embalada 
em pacotes de polietileno leitosos, atóxicos, íntegros 
e resistentes, acondicionados em caixas de papelão 
limpas, íntegras e resistentes. Rotulagem de acordo 
com a legislação vigente. Validade mínima de 06 
(seis) meses. . Embalagem de aproximadamente 30 
g. 

Pct

Mistura para bolo:mistura para preparo de bolo, 
sabores variados, embalagem de 400g sabores: 
coco, laranja, fubá, baunilha, limão e chocolate 
pacote de 400g aproximadamente. O produto deverá 
ter registro no ministério da agricultura e/ou 
ministério da saúde e/ou similar.

Pct

Suco natural rende 4,5 lit:suco natural concentrado, 
rende 4,5 litros, embalagem de 500ml - sabores: 
goiaba, caju, maracujá ou laranja.sem açúcar, não 
refrigerado, em embalagem atoxica contendo 500ml 
e rendimento de 4,5 litros. Produto não poderá 
conter corantes naturais nem artificiais, deve conter 
no mínimo 20% de polpa. Deve estar de acordo com 
a portaria nº 544 de 16/11/98 do ministério da 
agricultura e do abastecimento



88 300                   4,48 75  336,00 225  1.008,00  1.344,00 

89 Unid. 1.150                   4,47 288  1.287,36 862  3.853,14  5.140,50 

90 1.450                   1,97 363  715,11 1.087  2.141,39  2.856,50 

91 Unid. 3.830                   0,69 958  661,02 2.872  1.981,68  2.642,70 

Amendoim torrado: amendoim torrado e moído, 
embalagem de 500 g. Sem casca, tipo único, 
produzido com grãos selecionados tipo 1, sãos, 
isentos de sujidades, parasitas e larvas, embalagem 
plástica atóxica, transparente de 500g

Pct

Suco natural rende 2,0 lit: suco natural concentrado, 
rende 2,0 litros, embalagem de 500 ml. - sabores: 
goiaba, caju, maracujá ou laranja.sem açúcar, não 
refrigerado em embalagem atóxica contendo 500ml 
e rendimento de 2,0l. Produto não poderá conter 
corantes naturais e nem artificiais, deve conter no 
mínimo 20% de polpa. Deve esta de acordo com a 
portaria nº 544 de 16/11/98 do ministério da 
agricultura e do abastecimento.

Macarrão de sêmola: macarrão de sêmola, cortado 
numero 2,5 - embalagem pacote de 500 g.com ovos, 
cortado, fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, enriquecida com ferro e ácido fólico. As 
massas ao serem colocadas na água não devem 
turvá-la antes da cocção, não podendo estar 
fermentadas ou rançosas, sem mistura de outros 
tipos de macarrão. Deve ter rendimento mínimo de 2 
vezes a mais o peso antes da cocção. Embalagens 
resistentes e sem furos de aproximadamente 
500gramas, que contenham especificados a 
procedência do produto, data de fabricação e 
validade. O produto deverá conter registro no 
ministério da agricultura e/ou ministério da saúde ou 
similar. 

Pct

Iogurte de frutas integral: iogurte de frutas integral, 
sabores: morango, coco e pêssego. Embalagem 
primária em material atóxico.produto com sif, 
fornecido por estabelecimento com alvará sanitário 
atualizado.rotulagem de acordo com a legislação 
vigente.validade mínima de 30(trinta) dias. Embalage 
m de aproximadamente 120ml.



92 1.920                   3,24 480  1.555,20 1.440  4.665,60  6.220,80 

93 Kg 18.600                   4,52 4.650  21.018,00 13.950  63.054,00  84.072,00 

94 Kg 42.370                   2,05 10.593  21.715,65 31.777  65.142,85  86.858,50 

95 Kg 42.094                   2,61 10.524  27.467,64 31.570  82.397,70  109.865,34 

96 4.100                   3,41 1.025  3.495,25 3.075  10.485,75  13.981,00 

97 Unid. 40.400                   2,07 10.100  20.907,00 30.300  62.721,00  83.628,00 

Margarina com sal:margarina com sal, com 65% de 
lipídios. Rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. A margarina deverá estar resfriada e 
transportada em condições que preservem tanto as 
características do alimento resfriado, como também 
a qualidade do mesmo. Embalada em pote plástico 
de aproximadamente 500 g. Validade mínima de 5 
meses.

Pc

Abacate de boa qualidade. Fruta com casca lisa, 
verde, in natura, apresentando grau de maturação 
que permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo. Não deverá apresentar danos de origem 
fisica, mecânica ou biológica que afete a sua 
aparência e qualidade. A polpa deverá se apresentar 
intacta e firme. Peso medio por unidade de 500g. 
Variação total entre maior e menor fruto de até 15%. 
A distribuição deverá ocorrer em kg, conforme 
solicitação.

Abobora japonesa, de boa qualidade. Não deverá 
apresentar danos de origem fisica, mecânica ou 
biológica que afete a sua aparência e qualidade. 
Peso medio por unidade de 1 kg. Variação total entre 
o maior e o menor fruto de até 15%. A distribuição 
deverá ocorrer em kg

Abobrinha italiana, de boa qualidade, fresca. Não 
deverá apresentar danos de origem fisica, mecânica 
ou biológica que afete a sua aparência e qualidade. 
Peso medio por unidade de 500g. Variação total 
entre o maior e o menor fruto de até 15%. A 
distribuição deverá ocorrer em kg

Açafrão, aglomerado filamentoso em pó homogêneo, 
de cor pardo-avermelhada. Rotulagem de acordo 
com a legislação vigente. Embalagem plástica, 
atóxica, resistente, com capacidade de 
aproximadamente 50g. Validade mínima de 12 
(meses). 

Pct

Alface de boa qualidade, fresca, sem sinais de 
desidratação, cor verde e uniforme. Não deverá 
apresentar danos de origem física, mecânica ou 
biológica que afete a sua aparência e qualidade. 
Unidades em molhos de aproximadamente 250g. A 
distribuição deverá ocorrer em unidades



98 Kg 9.840                 12,69 2.460  31.217,40 7.380  93.652,20  124.869,60 

99 Kg 146.800                   2,51 36.700  92.117,00 110.100  276.351,00  368.468,00 

100 Kg 87.900                   2,87 21.975  63.068,25 65.925  189.204,75  252.273,00 

101 Kg 28.050                   2,19 7.013  15.358,47 21.037  46.071,03  61.429,50 

102 Unid. 39.600                   2,34 9.900  23.166,00 29.700  69.498,00  92.664,00 

103 Kg 28.870                   2,98 7.218  21.509,64 21.652  64.522,96  86.032,60 

104 Kg 76.442                   2,43 19.111  46.439,73 57.331  139.314,33  185.754,06 

Alho classe 6, tipo extra, com aparencia fresca, de 
otima qualidade, cor uniforme, odor e sabor tipico da 
especie. A distribuição deverá ocorrer em kg

Banana prata, de boa qualidade. Deverá apresentar-
se fresca, com polpa intacta e firme. Não deverá 
apresentar danos de origem fisica, mecânica ou 
biológica que afete a sua aparência e qualidade. 
Peso médio por unidade 120g. Variação total entre o 
maior e menor fruto de até 15%. A distribuição 
deverá ocorrer em kg

Batata inglesa de boa qualidade, lavada. Não deverá 
apresentar golpes ou danos de origem física, 
mecânica ou biológica que afete a sua aprência e 
qualidade. Variação total entre maior e menor fruto 
de até 15%. A distribuição deverá ocorrer em kg

Beterraba, sem folha, de boa qualidade, fresca. Não 
deverá apresentar danos de origem física, mecânica 
ou biológica que afete sua aparência e qualidade. 
Peso médio por unidade 100g. Variação total entre 
maior e menor fruto de até 15%. A distribuição 
deverá ocorrer em kg

Brocolis de 1ª qualidade, fresco, firme, intacto, 
coloração uniforme e sem manchas. Isento de 
sujidades, parasitas ou larvas. Não deverá 
apresentar danos de origem física, mecânica ou 
biológica que afete sua aparência e qualidade. 
Unidades em molhos de aproximadamente 300g. A 
distribuição deverá ocorrer em unidades

Cebola branca de boa qualidade, íntegra. Não 
deverá apresentar danos de origem física, mecânica 
ou biológica que afete sua aparência e qualidade. 
Peso médio por unidade 100g. Variação total entre 
maior e menor fruto de até 15%. A distribuição 
deverá ocorrer em kg

Cenoura vermelha, de boa qualidade, fresca, íntegra. 
Não deverá apresentar danos de origem física, 
mecânica ou biológica que afete a sua aparência e 
qualidade. Peso médio por unidade 100g. Variação 
total entre maior e menor fruto de até 15%. A 
distribuição deverá ocorrer em kg



105 Kg 57.474                   2,86 14.369  41.095,34 43.105  123.280,30  164.375,64 

106 Unid. 67.040                   2,02 16.760  33.855,20 50.280  101.565,60  135.420,80 

107 Kg 210.900                   1,18 52.725  62.215,50 158.175  186.646,50  248.862,00 

108 Kg 119.300                   3,81 29.825  113.633,25 89.475  340.899,75  454.533,00 

109 Kg 110.712                   2,02 27.678  55.909,56 83.034  167.728,68  223.638,24 

Chuchu de boa qualidade, fresco, íntegro. Não 
deverá apresentar danos de origem física, mecânica 
ou biológica que afete a sua aparência e qualidade. 
Peso médio por unidade 300g. Variação total entre 
maior e menor fruto de até 15%. A distribuição 
deverá ocorrer em kg

Couve folha, de boa qualidade, sem sinais de 
desidratação, cor característica. Não deverá 
apresentar danos de origem física, mecânica ou 
biológica que afete a sua aparência e qualidade. 
Unidade em molhos de aproximadamente 250g. A 
distribuição deverá ocorrer em unidades 

Laranja pêra rio, de boa qualidade. Fresca. Deverá 
apresentar-se em grau máximo de tamanho. Isenta 
de danos de origem física, mecânica ou biológica 
que afete a sua aparência e qualidade. Peso médio 
por unidade 180g. Variação total entre o maior e o 
menor fruto de até 15%. A distribuição deverá 
ocorrer em kg

Maçã gala de primeira qualidade, casca integra, 
tamanho, cor e formato uniformes, com polpa intacta 
e firme. Deverá apresentar-se fresca em grau 
maximo de aroma, cor e sabor. Não deverá 
apresentar danos de origem física, mecânica ou 
biológica que afete a sua aparência e qualidade. 
Peso médio por unidade de 100 g. Variação total 
entre maior e menor fruto de até 15%. A distribuição 
deverá ocorrer em kg

Mamao formoso, fruta de boa qualidade, uniforme, 
polpa firme, casca integra, sem manchas, furos ou 
sinais de apodrecimento. Deverá apresentar grau de 
maturação que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Não deverá apresentar 
danos de origem física, mecânica ou biológica que 
afete a sua aparência e qualidade. Peso médio por 
unidade 02 (dois) kg. Variação total entre maior e 
menor fruto de até 15%. A distribuição deverá 
ocorrer em kg



110 Kg 70.290                   1,85 17.573  32.510,05 52.717  97.526,45  130.036,50 

111 Kg 188.000                   1,58 47.000  74.260,00 141.000  222.780,00  297.040,00 

112 Kg 13.800                   2,07 3.450  7.141,50 10.350  21.424,50  28.566,00 

113 Kg 26.984                   1,78 6.746  12.007,88 20.238  36.023,64  48.031,52 

114 Kg 66.010                   2,79 16.503  46.043,37 49.507  138.124,53  184.167,90 

115 Kg 24.600                   5,87 6.150  36.100,50 18.450  108.301,50  144.402,00 

Mandioca branca, de boa qualidade, raízes grandes, 
uniformes, frescas, com casca, no grau normal de 
evolução de tamanho. Não deverá apresentar danos 
de origem física, mecânica ou biológica que afete a 
sua aparência e qualidade. Deverá estar livre da 
maior parte possível de terra e corpos estranhos 
aderentes à superfície externa. A distribuição deverá 
ocorrer em kg

Melancia de boa qualidade, fresca. Não deverá 
aparesentar danos de origem física, mecânica ou 
biológica que afete a sua aparência e qualidade. 
Peso médio por unidade variando entre 07 (sete) e 
10 (dez) kg. Variação total entre maior e menor fruto 
de até 15%. A distribuição deverá ocorrer em kg

Pepino, de boa qualidade, fresco, íntegro. Não 
deverá apresentar danos de origem física, mecânica 
ou biológica que afete a sua aparência e qualidade. 
Peso médio por unidade 250g. Variação total entre 
maior e menor fruto de até 15%. A distribuição 
deverá ocorrer em kg. 

Repolho verde de boa qualidade, fresco, íntegro. 
Não deverá apresentar danos de origem física, 
mecânica ou biológica que afete a sua aparência e 
qualidade. Peso médio por unidade 500g. Variação 
total entre maior e menor fruto de até 15%. A 
distribuição deverá ocorrer em kg 

Tomate tipo salada, de boa qualidade, íntegro, 
fresco, polpa firme. Não deverá apresentar danos de 
origem física, mecânica ou biológica que afete a sua 
aparência e qualidade. Peso médio por unidade 
120g. Variação total entre maior e menor fruto de até 
15%. A distribuição deverá ocorrer em kg

Vagem tipo “macarrão” “graúda”, “extra a”, fresca, de 
boa qualidade, isenta de fungos e sujidade. As 
vagens devem estar firmes e sem machucados. 
Coloração uniforme e sem manchas. Não deverá 
apresentar danos de origem física, mecânica ou 
biológica que afete a sua aparência e qualidade. 
Tamanho maior que 15 cm. Variação total entre 
maior e menor fruto de até 15%. A distribuição 
deverá ocorrer em kg 



116 Unid. 54.700                   5,16 13.675  70.563,00 41.025  211.689,00  282.252,00 

117 Kg 12.200                   6,09 3.050  18.574,50 9.150  55.723,50  74.298,00 

118 Kg 17.300                   2,82 4.325  12.196,50 12.975  36.589,50  48.786,00 

119 Kg 1.270                   5,09 318  1.618,62 952  4.845,68  6.464,30 

120 Unid. 1.690                   3,65 423  1.543,95 1.267  4.624,55  6.168,50 

Couve flor - hortaliça fresca, de primeira qualidade; 
limpa, lavada ou escovada, coloração uniforme; 
isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e 
corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não 
deverá apresentar danos de origem física ou 
mecânica que afete a sua aparência. Molhos com 
peso de aproximadamente 300g. A distribuição 
deverá ocorrer em unidade

Quiabo extra, liso, de boa qualidade, tamanho e 
coloração uniforme. Não deverá apresentar danos de 
origem física ou mecânica que afete a sua 
aparência. Tamanho aproximado de 15 cm. Variação 
total entre maior e menor fruto de até 15%. A 
distribuição deverá ocorrer em kg

Batata doce extra, de primeira qualidade, tamanho 
grande, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, casca 
lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra 
aderidos à superfície externa. Não deverá apresentar 
danos de origem física ou mecânica que afete a sua 
aparência. A distribuição deverá ocorrer em kg

Inhame comum: de boa qualidade, de porte 
médio/grande, fresco, compacto e firme, tamanho 
uniforme e suficientemente desenvolvido, livre de 
enfermidade, defeitos graves que alterem a 
conformação e aparência, sem lesões de origem 
física/mecânica (rachaduras, perfurações, cortes), 
com grau de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo mediato e 
imediato.

Abacaxi maduro: de boa qualidade cada fruto deve 
possuir apenas uma coroa, que deve apresentar cor 
característica (ausencia de amarelecimento, 
queimaduras), estar extremamente posicionada e 
bem presa ao fruto. O comprimento da coroa e 
variável de acordo com a classe de frutos para 
exportação



121 Kg 300                   4,28 75  321,00 225  963,00  1.284,00 

122 Kg 890                   3,38 223  753,74 667  2.254,46  3.008,20 

123 Molho 500                   0,90 125  112,50 375  337,50  450,00 

124 Unid. 7.000                   1,24 1.750  2.170,00 5.250  6.510,00  8.680,00 

125 Unid. 7.000                   2,01 1.750  3.517,50 5.250  10.552,50  14.070,00 

126 Kg 45.400                   2,66 11.350  30.191,00 34.050  90.573,00  120.764,00 

Limão: limão, de boa qualidade, tamanho médio, 
com casca verde e liso. Peso médio por unidade de 
50g. Devendo apresentar-se fresco. Não deverá 
apresentar danos de origem física, mecânica ou 
biológica que afete a sua aparência. Variação total 
entre maior e menor fruto de até 15%.

Pimentão verde , grupo retangular, subgrupo verde, 
classe com aproximadamente maior que 10 e menor 
que 12cm, sub classe 06, diâmetro maior que 6 e 
menor que 8cm, sem defeitos graves ( podridão, 
murchos, queimados, danos não cicatrizados, 
deformados e com ausência de pedúnculo), 
categoria extra.

Cebolinha verde , de boa qualidade . Não deverá 
apresentar golpes ou danos por qualquer lesão de 
origem física ou mecânica que afete sua aparência 
molhos de cerca de 30g.

Alface crespa: devem ser procedentes de espécimes 
de vegetais, deve apresentar grau de evolução 
completo do tamanho , aroma, e cor próprias da 
espécie e variedade, estar livres de enfermidades, 
insetos e larvas: estar livres das folhas externas 
sujas de terra e da maior parte possível da terra 
aderente, estar isentas de umidade externa anormal, 
odor e sabor estranhos.

Alface roxa: devem ser procedentes de espécimes 
de vegetais, deve apresentar grau de evolução 
completo do tamanho , aroma, e cor próprias da 
espécie e variedade, estar livres de enfermidades, 
insetos e larvas: estar livres das folhas externas 
sujas de terra e da maior parte possível da terra 
aderente, estar isentas de umidade externa anormal, 
odor e sabor estranhos.

Repolho roxo: repolho liso fresco , graúdo podado, 
bem desenvolvido, com talo compacto . Não deverá 
ter sujidades ou outros defeitos que possam alterar 
sua aparência e qualidade livre de resíduos de 
fertilizantes sem perfuração, cortes ou bolor.



127 500                   1,42 125  177,50 375  532,50  710,00 

128 Kg 167.910                 12,58 41.978  528.083,24 125.932  1.584.224,56  2.112.307,80 

129 Kg 107.410                 13,42 26.853  360.367,26 80.557  1.081.074,94  1.441.442,20 

Louro em folha seco, obtido em espécimes vegetais 
genuínos folhas sãs, limpos e secos , de coloração 
verde pardacenta, com aspecto , cor cheiro e sabor 
próprio, isento de materiais estranhos a sua espécie 
acondicionada em saco plástico transparente 
atóxico, resistente e hermeticamente vedado. De 
acordo com a rdc nº 276/2005. Embalagem de 4 
gramas.

Pct

Carne bovina congelada, tipo acém, em cubos. 
Deverá apresentar-se com aspecto próprio. 
Embalada a vácuo, com registro de inspeção e 
carimbo do sif. Teor máximo de 10% de gordura em 
cada kg de alimento. Deverá ser fornecido por 
estabelecimento com alvará sanitário atualizado. A 
carne deverá estar à temperatura de -18°c (dezoito 
graus centígrados negativos) ou inferior e 
transportada em carro adequado que conserve tanto 
as características do alimento congelado, como 
tambem a qualidade do mesmo, conforme legislação 
vigente. Rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. Validade mínima de 11 (onze) meses. 
Embalada em pacotes atóxicos, transparentes e 
resistentes, não violados de 01 kg. 

Carne bovina congelada tipo acém, moída. Deverá 
apresentar-se com aspecto próprio. Embalada a 
vácuo, com registro de inspeção e carimbo do sif. 
Teor máximo de 10% de gordura em cada kg de 
alimento.deverá ser fornecido por estabelecimento 
com alvará sanitário atualizado. A carne deverá estar 
à temperatura de -18°c (dezoito graus centígrados 
negativos) ou inferior e transportada em carro 
adequado que conserve tanto as características do 
alimento congelado, como tambem a qualidade do 
mesmo, conforme legislação vigente. Rotulagem de 
acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 
11 (onze) meses. Embalada em pacotes atóxicos, 
transparentes resistentes, não violados de 01 kg. 



130 50.050                 13,18 12.513  164.921,34 37.537  494.737,66  659.659,00 

131 176.500                   8,51 44.125  375.503,75 132.375  1.126.511,25  1.502.015,00 

Carne suína congelada, tipo lombo, em cubos, sem 
osso. Deverá apresentar-se com aspecto próprio. 
Embalada a vácuo, com registro de inspeção e 
carimbo do sif. Teor máximo de 10% de gordura em 
cada kg de alimento. Deverá ser fornecido por 
estabelecimento com alvará sanitário atualizado. A 
carne deverá estar à temperatura de -18°c (dezoito 
graus centígrados negativos) ou inferior e 
transportada em carro adequado que conserve tanto 
as características do alimento congelado, como 
tambem a qualidade do mesmo, conforme legislação 
vigente. Rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. Validade mínima de 05 (cinco meses). 
Embalada em pacotes atóxicos, transparentes e 
resistentes, não violados de 01 kg

Pct

Frango congelado, filé de peito, sem osso, sem pele 
e sem tempero. Deverá apresentar-se com aspecto 
próprio. Embalada a vácuo, com registro de inspeção 
e carimbo do sif. Teor máximo de 5% de gordura em 
cada kg de alimento. Deverá ser fornecido por 
estabelecimento com alvará sanitário atualizado. A 
carne deverá estar à temperatura de -18°c (dezoito 
graus centígrados negativos) ou inferior e 
transportada em carro adequado que conserve tanto 
as características do alimento congelado, como 
tambem a qualidade do mesmo, conforme legislação 
vigente. Rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. Validade mínima de 11 (onze) meses. 
Embalado em pacotes atóxicos, transparentes e 
resistentes, não violados, de 01 kg. 

Pct



132 1.000                   4,17 250  1.042,50 750  3.127,50  4.170,00 

133 Unid. 65.000                   0,87 16.250  14.137,50 48.750  42.412,50  56.550,00 

134 Kg 5.000                   8,13 1.250  10.162,50 3.750  30.487,50  40.650,00 

135 Kg 250                 11,89 63  749,07 187  2.223,43  2.972,50 

Salsicha tipo hot dog, congelada, com coloração 
característica, sem manchas pardacentas ou 
esverdeadas. Deverá apresentar-se uniforme e 
padronizado, pesando em media 40g cada unidade. 
Maximo de 20% de lipidios em cada 40g do produto. 
Embalada a vácuo e com registro de inspeção e 
carimbo do sif. Fornecida por estabelecimento com 
alvará sanitário atualizado. Transporte em carro 
adequado que conserve tanto as características do 
alimento, como tambem a qualidade do mesmo, 
conforme legislação vigente. Rotulagem de acordo 
com a legislação vigente. Validade minima de 03 
(três) meses. Embalada em pacotes de plástico 
transparentes, atóxicos e resistentes, não violados 
de 01 kg. 

Pct

Hambúrguer de 1ª qualidade, padronizados, 
congelado -3ºc adicionada de condimentos naturais, 
embalada individualmente em saco plástico 
transparente e atóxico , limpo , não violado, 
resistente , que garanta a integridade do produto até 
o momento do consumo. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote , data de validade, quantidade do produto, 
número de registro do ministério da agricultura/sif 
/dipoa e carimbo de inspeção do sif. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 60(sessenta) 
dias a partir da data de entrega , peso unitário de 
aproximadamente 120g

Linguiça toscana , elaborada com carnes nobres 
suína e condimentação natural , produto cárneo 
industrializado , obtido de carnes de animais de 
açougue , adicionados ou não de tecidos adiposo , 
ingredientes, embutidos em envoltório natural ou 
artificial e submetido ao processo tecnológico 
adequado ,produto congelado a 12ºc.

Bacon manta embalagem a vácuo ,rotulagem deve 
conter : procedência, peso liquido, fornecedor, data 
de validade, temperatura, e número de registro do 
órgão competente.



136 Kg 7.000                   6,39 1.750  11.182,50 5.250  33.547,50  44.730,00 

137 Kg 5.000                   7,01 1.250  8.762,50 3.750  26.287,50  35.050,00 

138 Kg 1.000                   8,85 250  2.212,50 750  6.637,50  8.850,00 

139 Kg 2.700                   8,16 675  5.508,00 2.025  16.524,00  22.032,00 

140 Kg 2.500                 16,91 625  10.568,75 1.875  31.706,25  42.275,00 

Frango em pedaços ( coxa e sobre coxa ), 
congelado, com registro de inspeção carimbo do slf 
com alvará sanitário atualizado embalagem de 1kg

Pescoço de peru, congelado, com osso, aspecto 
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria , 
sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio. 
A embalagem deverá conter os dados de 
identificação e validade do produto não inferior a 
1(um) mês . Deverá ser entregue em caminhão 
refrigerado em temperaturas seguras de 
contaminação de acordo com as normas do decreto 
vigilância sanitária.

Dobradinha cortada em iscas congelado,aspecto 
próprio , não amolecida nem pegajosa , cor própria 
,livre de parasitas e sujidades. A embalagem deverá 
conter os dados de identificação e validade do 
produto não inferior a 1 (um) mês . Deverá ser 
entregue em caminhão refrigerado em temperaturas 
seguras de contaminação . De acordo com as 
normas do decreto vigilância sanitária

Fígado bovino fresco de 1ª qualidade, carne limpa e 
sem gordura, embalado em sacos de polietileno 
transparente, de no máximo 02 kg que contenham 
especificados local de origem do produto, peso, data 
da embalagem e de vencimento. Deverá ser 
transportado em carro refrigerado ou caixa de isopor 
ou hot box conforme legislação vigente e deverá ser 
registrado junto ao ima ou sif. 

Carne bovina tipo chã congelada com baixo teor de 
gordura em bifes, embalada a vácuo com registro de 
inspeção carimbo do cif. Produto fornecido por 
estabelecimento com alvará sanitário atualizado. A 
carne bovina deverá ser congelada na temperatura 
de 18c° negativo ou inferior e transportada em 
condições que preservem tanta as características do 
alimento congelado, como também a qualidade do 
mesmo. Embalado em pacote de 1 kg.



141 46.700                   6,13 11.675  71.567,75 35.025  214.703,25  286.271,00 

142 Kg 100                   5,49 25  137,25 75  411,75  549,00 

143 Kg 100                   6,46 25  161,50 75  484,50  646,00 

144 Kg 100                   9,26 25  231,50 75  694,50  926,00 

Polpa de frutas selecionada, 100% polpa de abacaxi. 
Alimento sem conservante, nao fermentado e isento 
de contaminação. Distribuída por estabelecimento 
com registro no órgão competente. Embalagem 
plástica, transparente, atóxica e resistente. 
Transporte em carro adequado que conserve as 
características do produto, conforme a legislação 
vigente. Validade minima de 06 meses. Embalada 
em pacote de 01 kg. No ato da entrega. No ato da 
entrega, a validade mínima deverá ser igual ou 
superior a 80% do prazo total da validade, contado a 
partir da data de fabricação.

Pct

Poupa de suco natural sabor, uva bombo na com 1 
kg , embalagem com identificação do produto , 
marca do fabricante prazo, de validade e capacidade 
, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. O 
produto deverá ter registro no ministério da 
agricultura e / ou ministério da saúde.

Poupa de suco natural sabor, mamão bombo na com 
1 kg , embalagem com identificação do produto , 
marca do fabricante prazo, de validade e capacidade 
, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. O 
produto deverá ter registro no ministério da 
agricultura e / ou ministério da saúde.

Poupa de suco natural sabor, graviola bombo na 
com 1 kg , embalagem com identificação do 
produto , marca do fabricante prazo, de validade e 
capacidade , de acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa. O produto deverá ter registro no ministério da 
agricultura e / ou ministério da saúde.



145 44.950                   6,65 11.238  74.732,70 33.712  224.184,80  298.917,50 

146 47.773                   6,36 11.943  75.957,48 35.830  227.878,80  303.836,28 

147 50.600                   5,60 12.650  70.840,00 37.950  212.520,00  283.360,00 

Polpa de frutas, selecionada, 100% polpa de acerola. 
Alimento sem conservante, nao fermentado e isento 
de contaminação. Distribuída por estabelecimento 
com registro no órgão competente. Embalagem 
plástica, transparente, atóxica e resistente. 
Transporte em carro adequado que conserve as 
características do produto, conforme a legislação 
vigente. Validade minima de 06 meses. Embalada 
em pacote de 01 kg. No ato da entrega, a validade 
mínima deverá ser igual ou superior a 80% do prazo 
total da validade, contado a partir da data de 
fabricação.

Pct

Polpa de frutas, selecionada, 100% polpa de caju. 
Alimento sem conservante, nao fermentado, isento 
de contaminação. Distribuida por estabelecimento 
com registro no órgão competente. Embalagem 
plástica, transparente, atóxica e resistente. 
Transporte em carro adequado que conserve as 
características do produto, conforme a legislação 
vigente. Validade minima de 06 meses. Embalada 
em pacote de 01 kg. No ato da entrega, a validade 
mínima deverá ser igual ou superior a 80% do prazo 
total da validade, contado a partir da data de 
fabricação.

Pct

Polpa de frutas, selecionada, 100% polpa de goiaba. 
Alimento sem conservante, nao fermentado, isento 
de contaminação. Distribuida por estabelecimento 
com registro no órgão competente. Embalagem 
plástica, transparente, atóxica e resistente. 
Transporte em carro adequado que conserve as 
características do produto, conforme a legislação 
vigente. Validade minima de 06 meses. Embalada 
em pacote de 01 kg. No ato da entrega, a validade 
mínima deverá ser igual ou superior a 80% do prazo 
total da validade, contado a partir da data de 
fabricação. 

Pct



148 41.600                   5,60 10.400  58.240,00 31.200  174.720,00  232.960,00 

149 25.100                   9,49 6.275  59.549,75 18.825  178.649,25  238.199,00 

150 21.700                 10,96 5.425  59.458,00 16.275  178.374,00  237.832,00 

Polpa de frutas, selecionada, 100% polpa de manga. 
Alimento sem conservante, nao fermentado, isento 
de contaminação. Distribuida por estabelecimento 
com registro no órgão competente. Embalagem 
plástica, transparente, atóxica e resistente. 
Transporte em carro adequado que conserve as 
características do produto, conforme a legislação 
vigente. Validade minima de 06 meses. Embalada 
em pacote de 01 kg. No ato da entrega, a validade 
mínima deverá ser igual ou superior a 80% do prazo 
total da validade, contado a partir da data de 
fabricação.

Pct

Polpa de frutas, selecionada, 100% polpa de 
tamarindo. Alimento sem conservante, nao 
fermentado, isento de contaminação. Distribuida por 
estabelecimento com registro no órgão competente. 
Embalagem plástica, transparente, atóxica e 
resistente. Transporte em carro adequado que 
conserve as características do produto, conforme a 
legislação vigente. Validade minima de 06 meses. 
Embalada em pacote de 01 kg. No ato da entrega, a 
validade mínima deverá ser igual ou superior a 80% 
do prazo total da validade, contado a partir da data 
de fabricação. 

Pct

Polpa de frutas, selecionada, 100% polpa de umbu. 
Alimento sem conservante, nao fermentado, isento 
de contaminação. Distribuida por estabelecimento 
com registro no órgão competente. Embalagem 
plástica, transparente, atóxica e resistente. 
Transporte em carro adequado que conserve as 
características do produto, conforme a legislação 
vigente. Validade minima de 06 meses. Embalada 
em pacote de 01 kg. No ato da entrega, a validade 
mínima deverá ser igual ou superior a 80% do prazo 
total da validade, contado a partir da data de 
fabricação.

Pct



151 37.400                   9,02 9.350  84.337,00 28.050  253.011,00  337.348,00 

152 2.350                   9,20 588  5.409,60 1.762  16.210,40  21.620,00 

153 Unid. 250                   1,06 63  66,78 187  198,22  265,00 

Polpa de frutas, selecionada, 100% polpa de 
maracujá. Alimento sem conservante, nao 
fermentado, isento de contaminação. Distribuida por 
estabelecimento com registro no órgão competente. 
Embalagem plástica, transparente, atóxica e 
resistente. Transporte em carro adequado que 
conserve as características do produto, conforme a 
legislação vigente. Validade minima de 06 meses. 
Embalada em pacote de 01 kg. No ato da entrega, a 
validade mínima deverá ser igual ou superior a 80% 
do prazo total da validade, contado a partir da data 
de fabricação. 

Pct

Polpa de frutas, selecionada, 100% polpa mista de 
mamão com acerola. Alimento sem conservante, nao 
fermentado, isento de contaminação. Distribuida por 
estabelecimento com registro no órgão competente. 
Embalagem plástica, transparente, atóxica e 
resistente. Transporte em carro adequado que 
conserve as características do produto, conforme a 
legislação vigente. Validade minima de 06 meses. 
Embalada em pacote de 01 kg. No ato da entrega, a 
validade mínima deverá ser igual ou superior a 80% 
do prazo total da validade, contado a partir da data 
de fabricação.

Pct

Polpa de abacaxi** - selecionada, 100% polpa de 
abacaxi. Alimento sem conservante, nao fermentado, 
isento de contaminação. Distribuida por 
estabelecimento com registro no órgão competente. 
Embalagem plástica, transparente, atóxica e 
resistente. Transporte em carro adequado que 
conserve as características do produto, conforme a 
legislação vigente. Validade minima de 06 meses. 
Embalada em pacote de 100 gramas. 



154 Unid. 250                   1,09 63  68,67 187  203,83  272,50 

155 Unid. 250                   1,69 63  106,47 187  316,03  422,50 

156 Unid. 250                   0,86 63  54,18 187  160,82  215,00 

157 Unid. 250                   0,83 63  52,29 187  155,21  207,50 

Polpa de acerola** - selecionada, 100% polpa de 
acerola. Alimento sem conservante, nao fermentado, 
isento de contaminação. Distribuida por 
estabelecimento com registro no órgão competente. 
Embalagem plástica, transparente, atóxica e 
resistente. Transporte em carro adequado que 
conserve as características do produto, conforme a 
legislação vigente. Validade minima de 06 meses. 
Embalada em pacote de 100 gramas.

Polpa de caju** - selecionada, 100% polpa de caju. 
Alimento sem conservante, nao fermentado, isento 
de contaminação. Distribuida por estabelecimento 
com registro no órgão competente. Embalagem 
plástica, transparente, atóxica e resistente. 
Transporte em carro adequado que conserve as 
características do produto, conforme a legislação 
vigente. Validade minima de 06 meses. Embalada 
em pacote de 100 gramas.

Polpa de goiaba** - selecionada, 100% polpa de 
goiaba. Alimento sem conservante, nao fermentado, 
isento de contaminação. Distribuida por 
estabelecimento com registro no órgão competente. 
Embalagem plástica, transparente, atóxica e 
resistente. Transporte em carro adequado que 
conserve as características do produto, conforme a 
legislação vigente. Validade minima de 06 meses. 
Embalada em pacote de 100 gramas.

Polpa de manga** - selecionada, 100% polpa de 
manga. Alimento sem conservante, nao fermentado, 
isento de contaminação. Distribuida por 
estabelecimento com registro no órgão competente. 
Embalagem plástica, transparente, atóxica e 
resistente. Transporte em carro adequado que 
conserve as características do produto, conforme a 
legislação vigente. Validade minima de 06 meses. 
Embalada em pacote de 100 gramas.



158 Unid. 200                   0,84 50  42,00 150  126,00  168,00 

159 Unid. 200                   1,66 50  83,00 150  249,00  332,00 

160 Unid. 36.000                   1,16 9.000  10.440,00 27.000  31.320,00  41.760,00 

Polpa de tamarindo** - selecionada, 100% polpa de 
tamarindo. Alimento sem conservante, nao 
fermentado, isento de contaminação. Distribuida por 
estabelecimento com registro no órgão competente. 
Embalagem plástica, transparente, atóxica e 
resistente. Transporte em carro adequado que 
conserve as características do produto, conforme a 
legislação vigente. Validade minima de 06 meses. 
Embalada em pacote de 100 gramas.

Polpa de umbu** - selecionada, 100% polpa de 
umbu. Alimento sem conservante, nao fermentado, 
isento de contaminação. Distribuida por 
estabelecimento com registro no órgão competente. 
Embalagem plástica, transparente, atóxica e 
resistente. Transporte em carro adequado que 
conserve as características do produto, conforme a 
legislação vigente. Validade minima de 06 meses. 
Embalada em pacote de 100 gramas.

Bolinho de cenoura com cobertura de chocolate, tipo 
bacia. Produto obtido por processamento tecnológico 
adequado. Preparado a partir de materia prima sã, 
isenta de materia terrosa e parasitos, em perfeito 
estado de conservação. Não deverá apresentar 
queimaduras e a coloração deverá mostrar 
tonalidades regulares e uniformes. O bolo deverá ser 
leve e não apresentar odor de fermentação ou ovo. 
Rotulagem de acordo com a legislaçao vigente. 
Embalado individualmente em embalagem plástica, 
transparente, não violada de aproximadamente 80g 
a unidade. Validade mínima de 05 (cinco) dias, à 
partir da entrega.



161 Unid. 36.000                   1,14 9.000  10.260,00 27.000  30.780,00  41.040,00 

162 Unid. 350.000                   1,10 87.500  96.250,00 262.500  288.750,00  385.000,00 

163 Unid. 680.700                   0,65 170.175  110.613,75 510.525  331.841,25  442.455,00 

Bolinho formigueiro, tipo bacia. Produto obtido por 
processamento tecnológico adequado. Preparado a 
partir de materia prima sã, isenta de materia terrosa 
e parasitos, em perfeito estado de conservação. Não 
deverá apresentar queimaduras e a coloração 
deverá mostrar tonalidades regulares e uniformes. O 
bolo deverá ser leve e não apresentar odor de 
fermentação ou ovo. Rotulagem de acordo com a 
legislaçao vigente. Embalado individualmente em 
embalagem plástica, transparente, não violada de 
aproximadamente 80g a unidade. Validade mínima 
de 05 (cinco) dias, à partir da entrega.

Bolinho sabor laranja, tipo bacia. Produto obtido por 
processamento tecnológico adequado. Preparado a 
partir de materia prima sã, isenta de materia terrosa 
e parasitos, em perfeito estado de conservação. Não 
deverá apresentar queimaduras, e a coloração 
deverá mostrar tonalidades regulares e uniformes. O 
bolo deverá ser leve e não apresentar odor de 
fermentação ou ovo. Rotulagem de acordo com a 
legislaçao vigente. Embalado individualmente em 
embalagem plástica, transparente, não violada de 
aproximadamente 80g a unidade. Validade mínima 
de 05 (cinco) dias, à partir da entrega.

Pao doce, tipo batata, de primeira qualidade, peso 
médio de 50g a unidade. Com rotulagem 
apresentando tabela de composição nutricional, data 
de fabricação, data de validade e lista de 
ingredientes. Massa bem assada, cor, sabor e cheiro 
característico do produto. Preparado a partir de 
materia prima sã, isenta de materia terrosa e 
parasitos, em perfeito estado de conservação. Não 
será permitida a adição de farelos em sua 
confecção. Embalagem em pacotes plasticos 
transparentes, resistentes e atoxicos, não violados. 
Validade mínima de 06 (seis) dias, a partir da data 
da entrega. 



164 Unid. 36.000                   0,48 9.000  4.320,00 27.000  12.960,00  17.280,00 

165 Unid. 1.400                   2,46 350  861,00 1.050  2.583,00  3.444,00 

166 Unid. 1.400                   3,64 350  1.274,00 1.050  3.822,00  5.096,00 

Total 4.880.981,04 14.642.187,54 19.523.168,58

Pao tipo "hot dog", de primeira qualidade. Peso 
médio de 50g a unidade. Aparência: massa bem 
assada, cor, sabor e cheiro caracterísiticos do 
produto. Com rotulagem apresentando tabela de 
composição nutricional, data de fabricação, data de 
validade e lista de ingredientes. Massa bem assada, 
cor, sabor e cheiro característico do produto. 
Preparado a partir de materia prima sã, isenta de 
materia terrosa e parasitos, em perfeito estado de 
conservação. Não será permitida a adição de farelos 
em sua confecção. Rotulagem de acordo com a 
legislaçao vigente. Embalado individualmente em 
embalagem plástica, atóxica, resistente e de primeiro 
uso. Validade mínima de 06 (seis) dias, a partir da 
data da entrega.

Mini bolo tipo muffins sabor laranja** - isento de 
lactose, açúcar, proteína láctea e glúten. Embalado 
individualmente, em plástico resistente e atóxico. 
Peso de 40 a 50 g.

Mini bolo tipo muffins sabor coco** - isento de 
lactose, açúcar, proteína láctea e glúten. Embalado 
individualmente, em plástico resistente e atóxico. 
Peso de 40 a 50 g.
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