


 

embalagem. Validade mínima 
de 06 (seis) meses, a contar da 
data de entrega.  

30.  500 KG CARNE BOVINA MOÍDA de 
segunda, tipo musculo 
congelada ou refrigerada, 
proveniente de animais, 
sadios, abatidos sob inspeção 
veterinária, devendo 
apresentar coloração 
vermelho-vivo, odor 
característico e aspecto 
próprio não amolecido e nem 
pegajosa. Isento de: vestígios 
de descongelamento, excesso 
de gordura, cartilagem e 
aponeurose, coloração 
arroxeada, acinzentada e 
esverdeada, odor forte e 
desagradável, parasitas, 
sujidades, larvas e qualquer 
substância contaminante. 
Acondicionado em embalagem 
de polietileno atóxica, 
transparente e resistente, a 
vácuo, peso líquido de 1 ou 2 
kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, 
marca do fabricante, prazo de 
validade, carimbos oficiais e 
selo de inspeção do órgão 
competente e data de 
embalagem. Validade mínima 
de 06 (seis) meses, a contar da 
data de entrega. 

32,09  R$                    
19.254,00  

31.  240 KG CARNE BOVINA, 
CONTRA-FILÉ, ALCATRA 
OU MAMINHA, cortada em 
bife, no máximo 10% de sebo 
e gordura, congelada ou 
refrigerada, proveniente de 
animais, sadios, abatidos sob 
inspeção veterinária, devendo 
apresentar coloração 
vermelho-vivo, odor 

29,32  R$                    
14.660,00  



 

característico e aspecto 
próprio não amolecido e nem 
pegajosa. Isento de: vestígios 
de descongelamento, excesso 
de gordura, cartilagem e 
aponeurose, coloração 
arroxeada, acinzentada e 
esverdeada, odor forte e 
desagradável, parasitas, 
sujidades, larvas e qualquer 
substância contaminante. 
Acondicionado em embalagem 
de polietileno atóxica, 
transparente e resistente, a 
vácuo, peso líquido de 1 ou 2 
kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, 
marca do fabricante, prazo de 
validade, carimbos oficiais e 
selo de inspeção do órgão 
competente e data de 
embalagem. Validade mínima 
de 06 (seis) meses, a contar da 
data de entrega. 

32.  200 KG CEBOLA BRANCA OU 
ROXA, tamanho médio, de 
primeira, firmes, viçosas, de 
ponto de maduração, nem 
ferimentos ou defeitos, de 
colheita recente. 

38,82  R$                       
9.316,80  

33.  100 KG CENOURA produto fresco e 
com grau de maduração 
intermediárias, deverá 
apresentar odor agradável, 
consistência firme, não deverá 
apresentar perfurações, 
machucado, coloração não 
característica. 

2,72  R$                          
544,00  

34.  200 UN COUVE Folha com folhas 
brilhante, firemessem áres 
escuras, frescas com coloração 
e tamanho uniformes e típicos 
da variedade, sem sujidade ou 
outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e 

3,39  R$                          
339,00  



 

qualidade, livre de resíduos de 
fertilizantes. 

35.  100 KG CHUCHU produto fresco e 
com grau de maduração 
intermediárias, deverá 
apresentar odor agradável, 
consistência firme, não deverá 
apresentar perfurações, 
machucado, coloração não 
característica. 

2,98  R$                          
596,00  

36.  300 PCT COCO RALADO sem adição 
de açúcar, em flocos finos, 
acondicionado em embalagem 
aluminizada ou de polietileno 
atóxico transparente, contendo 
100g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. 
Validade mínima de 06 (seis) 
meses a contar da data de 
entrega. 

4,89  R$                          
489,00  

37.  200 PCT COLORAU EM PÓ, pacote de 
500g, com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso 
líquido, com prazo de validade 
do produto ofertado. 
Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 

5,49  R$                       
1.647,00  

38.  200 PCT COENTRO EM PÓ, pacote de 
500g, com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso 
líquido, com prazo de validade 
do produto ofertado. 
Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 

15,66  R$                       
3.132,00  

39.  200 PCT COMINHO EM PÓ, pacote de 
500g, com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso 
líquido, com prazo de validade 
do produto ofertado. 

22,32  R$                       
4.464,00  



 

Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 

40.  600 KG COXA E SOBRE-COXA, 
congelada em pacotes de 1kg, 
deverá conter selo de 
procedência com data de 
validade, adição de água, pode 
ser o máximo de 6%. Aspecto 
próprio sem manchas 
esverdeada, cheiro e sabor 
próprio com ausência da 
sujidade, parasitas, larvas e 
demais especificações exigidas 
pela legislação da ANVISA. 

21,16  R$                       
4.232,00  

41.    DOCE DE BANANA em 
tablete, embalado 
individualmente, com 40g, 
hermeticamente vedada, com 
data de fabricação e validade 
inclusive nas embalagens 
individuais. 

15,82  R$                       
9.492,00  

42.  400 UN  DOCE DE LEITE, em tablete, 
embalagem com 40g. 

1,39  R$                          
556,00  

43.  400 UN DOCE DE GOIABA, em 
tablete, embalado 
individualmente, com 40g, 
hermeticamente vedada, com 
data de fabricação e validade 
inclusive nas embalagens 
individuais. 

1,02  R$                          
408,00  

44.  400 UN DOCE EM TABLETE 
(PAÇOCA), tipo amendoim, 
peso 18g, pacote com 50 
unidades. 

1,09  R$                          
436,00  

45.  200 PCT ERVILHAS EM LATA de 
200 gramas, produto 
preparado com as ervilhas 
previamente debulhadas, 
envazadas praticamente cruas, 
reidratadas ou pré-cozidas 
imersas ou não em líquido de 
cobertura apropriada 
submetida a processo 
tecnológico adequado antes ou 
depois de hermeticamente 

19,96  R$                       
3.992,00  



 

fechados, os recipientes 
utilizados a fim de evitar a sua 
alteração.  

46.  200 UN EXTRATO DE TOMATE 
(extrato alimentício), latas 
com 340 gramas, ingrediente 
básico tomate, prazo validade 
12 meses, conservação isento 
de fermentação, características 
adicionais maduros, 
selecionados, sem pele e sem 
sementes.  

3,02  R$                      
604,00  

47.  400 UN FARINHA DE ARROZ, tipo 
flocão, apresentação flocos de 
arroz, tipo branca, prazo de 
validade de 9 meses, 
características adicionais, 
degerminado/macerado/socado
/ aspecto físico levemente 
torrada, pacote 500 gramas.  

4,34  R$                       
1.736,00  

48.  100 UN FARINHA DE MANDIOCA, 
100% natural, sem adição de 
sal, embalagem em sacos de 
plástico de 1kg, não furados, 
estufadas, invioladas, livres de 
impurezas, umidade, insetos, 
microrganismos ou outras 
impurezas que venham a 
comprometer o 
armazenamento e a saúde 
humana. Obrigatório à 
apresentação de certificado de 
classificação vegetal. 
Obrigatório conter a data de 
fabricação e validade 
expressas na embalagem, bem 
como o número do lote. 
Validade mínima 120 dias da 
data de entrega do produto. 
Indicação da marca do 
fabricante.  

4,44  R$                          
444,00  

49.  300 KG FARINHA DE MILHO, tipo 
flocão, apresentação flocos de 
milho, tipo amarela, prazo de 
validade 9 meses, 

4,66  R$                       
1.398,00  



 

características adicionais, 
degerminado/macerado/socado
/, aspecto físico levemente 
torrada, pacote com 500 
gramas.  

50.  300 UN FARINHA DE TRIGO pacote 
com 1 kg, sem fermento, 
apresentação pó, prazo de 
validade de 150 dias, 
características adicionais ferro 
e ácido fólico tipo 1. 

2,82  R$                          
846,00  

51.  300 UND FEIJÃO TIPO 1, CARIOCA, 
pacote com 1kg, não furadas, 
estufadas, invioladas, livres de 
impurezas, umidade, insetos, 
microorganismos ou outras 
impurezas que venham a 
comprometer o 
armazenamento e a saúde 
humana. Obrigatório à 
apresentação do certificado de 
classificação vegetal. 
Obrigatório conter a data de 
fabricação e validade de no 
mínimo 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega 
expressas na embalagem, bem 
como o número do lote.  

4,19  R$                       
1.257,00  

52.  300 PCT FEIJÃO TIPO 1, PRETO, 
pacote com 1kg, não furadas, 
estufadas, invioladas, livres de 
impurezas, umidade, insetos, 
microorganismos ou outras 
impurezas que venham a 
comprometer o 
armazenamento e a saúde 
humana. Obrigatório a 
apresentação do certificado de 
classificação vegetal. 
Obrigatório conter a data de 
fabricação e validade de no 
mínimo 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega 
expressas na embalagem, bem 
como o número do lote.  

7,51  R$                       
2.253,00  



 

53.  250 PCT FERMENTO BIOLÓGICO – 
em pó, com cor, cheiro e 
características próprias, 
acondicionada em embalagens 
plásticas de 125g reforçadas, 
contendo data de fabricação e 
validade legível. 

9,46  R$                       
2.365,00  

54.  200 UN FERMENTO EM PÓ 
QUÍMICO, formado por 
substâncias químicas que por 
influência do calor e /ou 
umidade expande a massa. 
Com cor, cheiro e 
características próprias, 
acondicionada em embalagens 
plásticas de 100g, reforçadas, 
contendo data de fabricação e 
validade legível. 

7,64  R$                       
1.528,00  

55.  200 UN INHAME extra AA, in natura, 
tenro (macio), graúdo, 
proceder de espécies genuínas 
e sãs, frescas, ter atingido o 
grau de evolução e maturação, 
polpa íntegra e firme. Isento 
de brotos, lesões de origem 
física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

3,39  R$                          
678,00  

56.  100 KG LARANJA produtos frescos e 
com grau de maduração 
intermediária, deverá 
apresentador agradável, 
consistência firme, não deverá 
apresentar perfurações, 
machucado, coloração não 
característica, está madura 
demais nem muito verde. 

4,99  R$                          
499,00  

57.  500 KG LEITE INTEGRAL, tipo B 
(sem adição de açúcar e com 
menos de 5,5g de gordura 
saturada em 100g do produto), 
cor, aroma e odor 

3,02  R$                       
1.510,00  



 

característico, não rançoso, 
acondicionado em embalagem 
de papelão tipo longo vida, 
contendo 1 l, com 
identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. 
O produto deverá possuir selo 
de inspeção do órgão 
competente. Validade mínima 
de 03 (três) meses a contar da 
data de entrega 

58.  3000 L LIMÃO in natura extra, 
procedente de espécie genuína 
e sã, fresca, sem apresentar 
avarias de casca. Isento de 
lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

4,79  R$                    
14.370,00  

59.  300 KG LINGUIÇA, TIPO 
TOSCANA, SUÍNA, pacote 
de 5kg, cada pacote embalado 
a vácuo individualmente, 
embalagem impermeável e 
amplamente protegida. 
Dizeres de rotulagem com data 
de fabricação, prazo de 
validade, dados nutricionais e 
o selo S.I.F.  

5,92  

60.  120 PCT MACARRÃO TIPO 
SÊMOLA, FORMATO 
ESPAGUETE, tipo fino, 
pasteurizado, de farinha de 
trigo especial, enriquecido 
com ferro e ácido fólico, 
embalagem plástica, pacotes 
de 500g, isento de matéria 
terrosa, parasitas, fungos, 
vestígios de insetos, livres de 
umidade e coloração 
específica. Obrigatório conter 

65,67  R$                       
1.776,00  



 

a data de fabricação e validade 
expressas na embalagem, bem 
como o número do lote. 
Validade mínima de 120 dias 
da data de entrega do produto.  

61.  500 UN MACARRÃO TIPO 
SÊMOLA, FORMATO 
LASANHA 
(CORTADINHO), 
pasteurizado, de farinha de 
trigo especial, enriquecido 
com ferro e ácido fólico, 
embalagem plástica, pacotes 
de 500g, isento de matéria 
terrosa, parasitas, fungos, 
vestígios de insetos, livres de 
umidade e coloração 
específica. Obrigatório conter 
a data de fabricação e validade 
expressas na embalagem, bem 
como o número do lote. 
Validade mínima de 120 dias 
da data de entrega do produto.  

3,86  R$                       
7.880,40  

62.  500 UN MACARRÃO TIPO 
SÊMOLA, FORMATO 
PARAFUSO, pasteurizado, de 
farinha de trigo especial, 
enriquecido com ferro e ácido 
fólico, embalagem plástica, 
pacotes de 500g, isento de 
matéria terrosa, parasitas, 
fungos, vestígios de insetos, 
livres de umidade e coloração 
específica. Obrigatório conter 
a data de fabricação e validade 
expressas na embalagem, bem 
como o número do lote. 
Validade mínima de 120 dias 
da data de entrega do produto. 
Indicação da marca do 
fabricante.  

7,99  R$                       
1.930,00  

63.  500 UN MAÇÃ FUJI nacional deverá 
apresentar consistência firme, 
não deverá apresentar 
perfurações e coloração não 

2,69  R$                       
3.995,00  



 

características, machucados, 
está madura demais nem muito 
verde. 

64.  60 KG MAMÃO FORMOSA deverá 
apresentar consistência firme, 
não deverá apresentar 
perfurações e coloração não 
características, machucados, 
está madura demais nem muito 
verde. 

7,49  R$                       
1.345,00  

65.  60 KG MANDIOCA tipo branca ou 
amarela de primeira, raízes 
grandes no grau normal de 
evolução, no tamanho, sabor e 
cor próprios das espécies, 
uniformes, e sem casca 
congelada. Não fibrosa livre 
de terra e corpos estranhos, 
aderente a espécie externa, 
isenta de umidade. 

6,64  R$                          
449,40  

66.  400 KG MARGARINA VEGETAL 
cremosa com sal, com 60% de 
líquidos, embalagem potes de 
1kg, íntegros, resistentes e 
limpos. A embalagem deverá 
constar externamente os dados 
de identificação e procedência, 
informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do 
produto, número de registro. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 120 (cento 
e vinte) dias a partir da data de 
entrega. Indicação da marca 
do fabricante.  

4,66  R$                       
1.864,00  

67.  800 UN MILHO VERDE EM 
CONSERVA, a base de: milho 
/água / sal sem conservantes, 
acondicionado em embalagem 
contendo 200g (peso líquido), 
com identificação na 
embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento 

13,72  R$                    
10.976,00  



 

de material estranho. Validade 
mínima de 06 (seis) meses a 
contar da data de entrega. 

68.  200 UN MILHO PARA PIPOCA, tipo 
1, classe amarela, pacote com 
500 gramas. 

3,07  R$                          
614,00  

69.  100 PCT MILHO TIPO GRÃO, 
APLICAÇÃO MUNGUNZÁ 
(CANJICA), pacote com 500 
gramas.  

4,18  R$                          
418,00  

70.  100 PCT MOLHO DE TOMATE 
tradicional, embalados em 
sache ou latas de 340g. Latas 
sem ferrugem ou amassadas. 

3,73  R$                          
373,00  

71.  400 UN ÓLEO DE SOJA refinado, 
livre de gorduras trans e de 
colesterol, rico em vitamina E, 
embalagens primárias em 
garrafas contendo no mínimo 
900ml, não amassadas, 
estufadas ou/ e invioladas, 
livre de insetos, 
microrganismos ou outras 
impurezas que venham a 
comprometer o 
armazenamento e a saúde 
humana. Obrigatório conter a 
data de fabricação e validade 
expressas na embalagem, bem 
como o número do lote. 
Validade mínima de 120 dias 
da data de entrega do produto.  

3,42  R$                       
1.368,00  

72.  500 UND OVOS DE GALINHA, 
branco, TIPO “A”, extra, 
cartela com 30 unidades. 
Dizeres de rotulagem com 
identificação do fornecedor. 

8,66  R$                       
4.330,00  

73.  500 CARTE
LA 30 
UN 

PÃO DE FORMA de massa 
leve, farinha de 
trigo/fermento/sal/açúcar, 
gordura tipo vegetal e água, 
com casca, fatiado, cortado em 
fatias. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal cozido, com 
odor e sabor desagradável, 

16,36  R$                       
8.180,00  



 

presença de fungos e não será 
permitida a adição de farelos e 
de corantes de qualquer 
natureza em sua confecção. 
Isento de parasita, sujidades, 
larvas e material estranho. 
Acondicionado em embalagem 
de polietileno resistente e 
atóxico com 10 unidades cada. 
Contendo na embalagem a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de 
validade, data de embalagem, 
peso líquido. Validade mínima 
de 05 (cinco) dias a contar no 
ato da entrega. Unidade 
utilizada: pacote de 500g. 

74.  500 PCT PÃO DE QUEIJO, 50g a 
unidade, assado, em forma de 
bolinho, feito com massa de 
polvilho, queijo, ovos, leite, 
embalagem transparente com 
etiqueta contendo: nome do 
produto, quantidade e data de 
fabricação e validade. 

10,66  R$                       
5.330,00  

75.  400 KG PÃO DOCE em unidades de 
50 gramas acondicionadas em 
embalagens plásticas que 
proteja das impurezas. 

29,03  

76.  1500 KG PÃO INTEGRAL, tipo forma, 
fatiado. Produto obtido pela 
cocção, em condições técnicas 
e higiênico-sanitárias 
adequadas, preparado com 
farinha de trigo integral, 
fermento biológico, sal, 
açúcar, margarina, podendo 
conter outros ingredientes 
desde que declarados e 
aprovados pela ANVISA. A 
embalagem deverá ser em 
sacos de polietileno atóxico, 
resistente e transparente 
etiquetados com peso, data de 
produção e validade mínima 

18,99  R$                    
11.612,00  



 

de 05 (cinco) dias da data de 
fabricação. Unidade utilizada: 
pacote de 500g. 

77.  50 KG PÃO TIPO FRANCÊS, a base 
de farinha de trigo especial, 
fermento, ovos, gordura 
hidrogenada ou banha, 
contendo reforçador, açúcar, 
sal, antimofo e leite em pó 
integral de origem animal. A 
embalagem deverá ser em 
sacos de polietileno atóxico, 
resistente e transparente 
etiquetados com peso, data de 
produção e validade mínima 
de 05 (cinco) dias da data de 
fabricação.  

12,49  R$                    
28.485,00  

78.  1900 KG PÃO TIPO HOT DOG, a base 
de farinha de trigo especial, 
fermento, ovos, gordura 
hidrogenada ou banha, 
contendo reforçador, açúcar, 
sal, antimofo e leite em pó 
integral de origem animal. A 
embalagem deverá ser em 
sacos de polietileno atóxico, 
resistente e transparente 
etiquetados com peso, data de 
produção e validade mínima 
de 05 (cinco) dias da data de 
fabricação.  

16,32  R$                       
624,50  

79.  1000 KG PEITO DE FRANGO sem 
osso, limpo, magro, não 
temperado, congelado, 
proveniente de aves sadias, 
abatidas sob inspeção 
veterinária, apresentando cor e 
odor característicos. Isento de: 
vestígio de descongelamento, 
cor esverdeada, odor forte e 
desagradável, parasitas, 
sujidades, larvas e qualquer 
substância contaminante. 
Acondicionado em embalagem 
de polietileno atóxica, 

18,83  R$                    
31.008,00  



 

resistente, peso líquido de 1 
kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, 
marca do fabricante, prazo de 
validade, carimbos oficiais e 
selo de inspeção do órgão 
competente e data de 
embalagem. Validade mínima 
de 06 (seis) meses, a contar da 
data de entrega. 

80.  600 KG PIMENTÃO, in natura. 
Especificação: lavado, inteiro, 
verde, 1ª qualidade, sem 
fungos, consistência firme, 
tamanho médio e grande, não 
amassado, com cor e odor 
característicos. Não serão 
aceitos pimentões estragados, 
murchas, com brotos, ou que 
não se enquadrem no processo 
seletivo de padrão de 
qualidade. 

21,32  R$                  
18.830,00  

81.  80 KG QUEIJO MUSSARELA, 
fabricado com leite 
pasteurizado, manipuladas em 
condições higiênicas 
satisfatórias. Embalagem 
integra, na embalagem deverá 
constar data da fabricação data 
de validade e número do lote 
do produto. Validade mínima 
de 6 meses na data da entrega. 

7,99  R$                          
639,20  

82.  100 KG GELATINA EM PÓ, 
preparada com ingredientes 
limpos, de 1ª qualidade, pó 
fino; cor, cheiro e sabor 
característicos; ausência de 
sujidades, parasitas; 
embalagem plástica atóxica de 
30g. Sabores variados de 
framboesa, morango, uva, 
pêssego, abacaxi, cereja e 
limão.  

44,99  R$                       
4.499,00  

83.  100 PCT REPOLHO tipo branco, de 
primeira, tamanho bom, sabor 

1,32  R$                          
132,00  



 

e cor própria das espécies, 
uniformes, frescos, limpos, 
sem ferimento ou defeitos, não 
fibroso, livre de terra e corpos 
estranhos aderentes a espécie 
externa e isenta de umidade.  

84.  100 KG ROSCA caseira longa 
enroladinha em unidades de 50 
gramas acondicionadas em 
embalagens plásticas que 
proteja das impurezas com 
entrega nas escolas dentro do 
prazo favorável da preparação 
e consumo da merenda 
escolar. 

3,56  R$                          
356,00  

85.  300 KG SAL REFINADO, iodado, 
embalagem primária plástica 
de 1 Kg, inviolada não furada, 
livre de insetos umidade, 
microrganismos ou outras 
impurezas que venham a 
comprometer o 
armazenamento e a saúde 
humana, cloreto de sódio 
98,5%. 

20,16  R$                       
6.048,00  

86.  150 PCT SALSICHA, origem carne 
bovina, tipo hot dog, 
características adicionais: sem 
pimenta, congelada. 

1,64  R$                          
246,00  

87.  450 KG SUCO DE UVA, concentrado, 
integral, não fermentado, 
acondicionado em 
garrafas/caixa de 1L. 

13,16  R$                       
5.922,00  

88.  100 L SUCO DE GOIABA, 
concentrado, integral, não 
fermentado, acondicionado em 
garrafas/caixa de 1L,  

9,66  R$                          
966,00  

89.  100 L SUCO DE CAJU, 
concentrado, integral, não 
fermentado, acondicionado em 
garrafas/caixa de 1L,  

9,32  R$                          
932,00  

90.  100 L SUCO DE MANGA, 
concentrado, integral, não 
fermentado, acondicionado em 
garrafas/caixa de 1L.  

9,32  R$                          
932,00  



 

91.  100 L VAGEM extra in natura, de 
coloração brilhante, aspecto 
tenro e quebradiço, procedente 
de espécies genuínas e sãs, 
frescas. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

9,32  R$                          
932,00  

92.  100 KG TOMATE produto fresco e 
com grau de maduração 
intermediária, deverá 
apresentar odor agradável, 
consistência firme, não deverá 
apresentar perfurações, 
machucado, está madura 
demais nem muito verde. 

12,32  R$                       
1.232,00  

93.  400 KG QUITANDAS TIPO 
BOLINHO MARAVILHA 
deverão ser de qualidade e 
constar o prazo de validade de 
no máximo 48 (quarenta e 
oito) horas para consumo. 

8,26  R$                       
3.304,00  

94.  180 KG QUITANDAS TIPO BROA 
deverão ser de qualidade e 
constar o prazo de validade de 
no máximo 48 (quarenta e 
oito) horas para consumo. 

29,9  R$                       
5.382,00  

95.  180 KG QUITANDAS TIPO 
ENROLADINHO DE 
SALSICHA deverão ser de 
qualidade e constar o prazo de 
validade de no máximo 48 
(quarenta e oito) horas para 
consumo. 

29,26  R$                       
5.266,80  

96.  150 KG QUITANDAS TIPO 
ENROLADINHO DE 
QUEIJO deverão ser de 
qualidade e constar o prazo de 
validade de no máximo 48 
(quarenta e oito) horas para 
consumo. 

34,99  R$                       
5.248,50  



 

97.  200 KG QUITANDAS TIPO INHOC, 
deverão ser de qualidade e 
constar o prazo de validade de 
no máximo 48 (quarenta e 
oito) horas para consumo. 

35,33  R$                       
7.066,00  

98.  180 KG QUITANDAS TIPO 
QUEBRADOR, deverão ser 
de qualidade e constar o prazo 
de validade de no máximo 48 
(quarenta e oito) horas para 
consumo. 

29,66  R$                       
5.338,80  

99.  200 KG QUITANDAS TIPO 
SEQUILHO deverão ser de 
qualidade e constar o prazo de 
validade de no máximo 48 
(quarenta e oito) horas para 
consumo.  

23,83  R$                       
4.766,00  

100.  200 KG SALGADOS FRITOS, tipo 
coxinha, quibe, pastel de 
queijo e de carne deverão ser 
de qualidade e constar o prazo 
de validade de no máximo 48 
(quarenta e oito) horas para 
consumo. 

23,83  R$                       
4.766,00  

101.  6000 CENTO REFRIGERANTE, 1ª Linha 
(Fabricado por AmBev ou 
Coca-Cola Company), 
acondicionado em embalagem 
Pet 2 litros, sabores cola. 
Validade mínima de 3 meses 
na data da entrega. 

106,99  R$                  
641.940,00  

102.  2000 UND REFRIGERANTE, 1ª Linha 
(Fabricado por AmBev ou 
Coca-Cola Company), 
acondicionado em embalagem 
Pet 2 litros, guaraná. Validade 
mínima de 3 meses na data da 
entrega. 

8,49  R$                    
16.980,00  

103.  2000 UND REFRIGERANTE, 1ª Linha 
(Fabricado por AmBev ou 
Coca-Cola Company), 
acondicionado em embalagem 
Pet 2 litros, laranja, uva e 
limão. Validade mínima de 3 
meses na data da entrega. 

6,73  R$                    
13.460,00  



 

104.  2000 UND REFRIGERANTE, 1ª Linha 
(Fabricado por AmBev ou 
Coca-Cola Company), 
acondicionado em embalagem 
Pet 2 litros, cola e guaraná 
ligth e diet. Validade mínima 
de 3 meses na data da entrega. 

7,16  R$                    
14.320,00  

105.  300 UND REFRIGERANTE, 2ª linha 
(demais marcas), 
acondicionado em embalagem 
Pet 2 litros, sabores cola. 
Validade mínima de 3 meses 
na data da entrega. 

9,82  R$                       
2.946,00  

106.  2000 UND REFRIGERANTE, 2ª linha 
(demais marcas), 
acondicionado em embalagem 
Pet 2 litros, guaraná. Validade 
mínima de 3 meses na data da 
entrega. 

5,59  R$                    
11.180,00  

107.  2000 UND REFRIGERANTE, 2ª linha 
(demais marcas), 
acondicionado em embalagem 
Pet 2 litros, laranja, uva e 
limão. Validade mínima de 3 
meses na data da entrega. 

5,59  R$                    
11.180,00  

108.  2000 UND REFRIGERANTE, 2ª linha 
(demais marcas), 
acondicionado em embalagem 
Pet 2 litros, cola e guaraná 
ligth e diet. Validade mínima 
de 3 meses na data da entrega. 

5,59  R$                    
11.180,00  

109.  300 UND REQUEIJÃO 
TRADICIONAL CREMOSO, 
200 gramas composto de 
Creme de leite, leite 
padronizado reconstituído, 
proteína concentrada de leite, 
caseinato de cálcio, água, sal, 
cloreto de cálcio, fermento 
lácteo, estabilizantes 
polifosfato de sódio, 
pirofosfato de sódio e 
pirofosfato ácido de sódio, 
regulador de acidez ácido 

8,16  R$                       
2.448,00  



 

láctico e conservador sorbato 
de potássio. 

110.  200 UN  8,24  R$                       
1.648,00  

 

Leia-se: 

 

29.  600 KG CARNE BOVINA EM 
CUBOS tipo musculo, peito 
congelado ou refrigerada, 
proveniente de animais sadios, 
abatidos sob inspeção 
veterinária, devendo 
apresentar coloração 
vermelho-vivo, odor 
característico e aspecto 
próprio não amolecido e nem 
pegajosa. Isento de: excesso 
de gordura, cartilagem e 
aponeurose, coloração 
arroxeada, acinzentada e 
esverdeada, vestígios de 
descongelamento, odor forte e 
desagradável, parasitas, 
sujidades, larvas e qualquer 
substância contaminante. 
Acondicionado em embalagem 
de polietileno atóxica, 
transparente e resistente, a 
vácuo, peso líquido de 1 ou 2 
kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, 
marca do fabricante, prazo de 
validade, carimbos oficiais e 
selo de inspeção do órgão 
competente e data de 
embalagem. Validade mínima 

32,09  R$                    
19.254,00  



 

de 06 (seis) meses, a contar da 
data de entrega.  

30.  500 KG CARNE BOVINA MOÍDA de 
segunda, tipo musculo 
congelada ou refrigerada, 
proveniente de animais, 
sadios, abatidos sob inspeção 
veterinária, devendo 
apresentar coloração 
vermelho-vivo, odor 
característico e aspecto 
próprio não amolecido e nem 
pegajosa. Isento de: vestígios 
de descongelamento, excesso 
de gordura, cartilagem e 
aponeurose, coloração 
arroxeada, acinzentada e 
esverdeada, odor forte e 
desagradável, parasitas, 
sujidades, larvas e qualquer 
substância contaminante. 
Acondicionado em embalagem 
de polietileno atóxica, 
transparente e resistente, a 
vácuo, peso líquido de 1 ou 2 
kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, 
marca do fabricante, prazo de 
validade, carimbos oficiais e 
selo de inspeção do órgão 
competente e data de 
embalagem. Validade mínima 
de 06 (seis) meses, a contar da 
data de entrega. 

29,32  R$                    
14.660,00  

31.  240 KG CARNE BOVINA, 
CONTRA-FILÉ, ALCATRA 
OU MAMINHA, cortada em 
bife, no máximo 10% de sebo 

38,82  R$                       
9.316,80  



 

e gordura, congelada ou 
refrigerada, proveniente de 
animais, sadios, abatidos sob 
inspeção veterinária, devendo 
apresentar coloração 
vermelho-vivo, odor 
característico e aspecto 
próprio não amolecido e nem 
pegajosa. Isento de: vestígios 
de descongelamento, excesso 
de gordura, cartilagem e 
aponeurose, coloração 
arroxeada, acinzentada e 
esverdeada, odor forte e 
desagradável, parasitas, 
sujidades, larvas e qualquer 
substância contaminante. 
Acondicionado em embalagem 
de polietileno atóxica, 
transparente e resistente, a 
vácuo, peso líquido de 1 ou 2 
kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, 
marca do fabricante, prazo de 
validade, carimbos oficiais e 
selo de inspeção do órgão 
competente e data de 
embalagem. Validade mínima 
de 06 (seis) meses, a contar da 
data de entrega. 

32.  200 KG CEBOLA BRANCA OU 
ROXA, tamanho médio, de 
primeira, firmes, viçosas, de 
ponto de maduração, nem 
ferimentos ou defeitos, de 
colheita recente. 

2,72  R$                          
544,00  

33.  100 KG CENOURA produto fresco e 
com grau de maduração 

3,39  R$                          
339,00  



 

intermediárias, deverá 
apresentar odor agradável, 
consistência firme, não deverá 
apresentar perfurações, 
machucado, coloração não 
característica. 

34.  200 UN COUVE Folha com folhas 
brilhante, firmes sem áreas 
escuras, frescas com coloração 
e tamanho uniformes e típicos 
da variedade, sem sujidade ou 
outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e 
qualidade, livre de resíduos de 
fertilizantes. 

2,98  R$                          
596,00  

35.  100 KG CHUCHU produto fresco e 
com grau de maduração 
intermediárias, deverá 
apresentar odor agradável, 
consistência firme, não deverá 
apresentar perfurações, 
machucado, coloração não 
característica. 

4,89  R$                          
489,00  

36.  300 PCT COCO RALADO sem adição 
de açúcar, em flocos finos, 
acondicionado em embalagem 
aluminizada ou de polietileno 
atóxico transparente, contendo 
100g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. 
Validade mínima de 06 (seis) 
meses a contar da data de 
entrega. 

5,49  R$                       
1.647,00  



 

37.  200 PCT COLORAU EM PÓ, pacote de 
500g, com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso 
líquido, com prazo de validade 
do produto ofertado. 
Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 

15,66  R$                       
3.132,00  

38.  200 PCT COENTRO EM PÓ, pacote de 
500g, com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso 
líquido, com prazo de validade 
do produto ofertado. 
Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 

22,32  R$                       
4.464,00  

39.  200 PCT COMINHO EM PÓ, pacote de 
500g, com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso 
líquido, com prazo de validade 
do produto ofertado. 
Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 

21,16  R$                       
4.232,00  

40.  600 KG COXA E SOBRE-COXA, 
congelada em pacotes de 1kg, 
deverá conter selo de 
procedência com data de 
validade, adição de água, pode 
ser o máximo de 6%. Aspecto 
próprio sem manchas 
esverdeada, cheiro e sabor 
próprio com ausência da 
sujidade, parasitas, larvas e 
demais especificações exigidas 
pela legislação da ANVISA. 

15,82  R$                       
9.492,00  



 

41.    DOCE DE BANANA em 
tablete, embalado 
individualmente, com 40g, 
hermeticamente vedada, com 
data de fabricação e validade 
inclusive nas embalagens 
individuais. 

1,39  R$                          
556,00  

42.  400 UN  DOCE DE LEITE, em tablete, 
embalagem com 40g. 

1,02  R$                          
408,00  

43.  400 UN DOCE DE GOIABA, em 
tablete, embalado 
individualmente, com 40g, 
hermeticamente vedada, com 
data de fabricação e validade 
inclusive nas embalagens 
individuais. 

1,09  R$                          
436,00  

44.  400 UN DOCE EM TABLETE 
(PAÇOCA), tipo amendoim, 
peso 18g, pacote com 50 
unidades. 

19,96  R$                       
3.992,00  

45.  200 PCT ERVILHAS EM LATA de 
200 gramas, produto 
preparado com as ervilhas 
previamente debulhadas, 
envazadas praticamente cruas, 
reidratadas ou pré-cozidas 
imersas ou não em líquido de 
cobertura apropriada 
submetida a processo 
tecnológico adequado antes ou 
depois de hermeticamente 
fechados, os recipientes 
utilizados a fim de evitar a sua 
alteração.  

3,02  R$                          
604,00  

46.  200 UN EXTRATO DE TOMATE 
(extrato alimentício), latas 

4,34  R$                       
1.736,00  



 

com 340 gramas, ingrediente 
básico tomate, prazo validade 
12 meses, conservação isento 
de fermentação, características 
adicionais maduros, 
selecionados, sem pele e sem 
sementes.  

47.  400 UN FARINHA DE ARROZ, tipo 
flocão, apresentação flocos de 
arroz, tipo branca, prazo de 
validade de 9 meses, 
características adicionais, 
degerminado/macerado/socado
/ aspecto físico levemente 
torrada, pacote 500 gramas.  

4,44  R$                          
444,00  

48.  100 UN FARINHA DE MANDIOCA, 
100% natural, sem adição de 
sal, embalagem em sacos de 
plástico de 1kg, não furados, 
estufadas, invioladas, livres de 
impurezas, umidade, insetos, 
microrganismos ou outras 
impurezas que venham a 
comprometer o 
armazenamento e a saúde 
humana. Obrigatório à 
apresentação de certificado de 
classificação vegetal. 
Obrigatório conter a data de 
fabricação e validade 
expressas na embalagem, bem 
como o número do lote. 
Validade mínima 120 dias da 
data de entrega do produto. 
Indicação da marca do 
fabricante.  

4,66  R$                       
1.398,00  



 

49.  300 KG FARINHA DE MILHO, tipo 
flocão, apresentação flocos de 
milho, tipo amarela, prazo de 
validade 9 meses, 
características adicionais, 
degerminado/macerado/socado
/, aspecto físico levemente 
torrada, pacote com 500 
gramas.  

2,82  R$                          
846,00  

50.  300 UN FARINHA DE TRIGO pacote 
com 1 kg, sem fermento, 
apresentação pó, prazo de 
validade de 150 dias, 
características adicionais ferro 
e ácido fólico tipo 1. 

4,19  R$                       
1.257,00  

51.  300 UND FEIJÃO TIPO 1, CARIOCA, 
pacote com 1kg, não furadas, 
estufadas, invioladas, livres de 
impurezas, umidade, insetos, 
microorganismos ou outras 
impurezas que venham a 
comprometer o 
armazenamento e a saúde 
humana. Obrigatório à 
apresentação do certificado de 
classificação vegetal. 
Obrigatório conter a data de 
fabricação e validade de no 
mínimo 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega 
expressas na embalagem, bem 
como o número do lote.  

7,51  R$                       
2.253,00  

52.  300 PCT FEIJÃO TIPO 1, PRETO, 
pacote com 1kg, não furadas, 
estufadas, invioladas, livres de 
impurezas, umidade, insetos, 
microorganismos ou outras 

9,46  R$                       
2.365,00  



 

impurezas que venham a 
comprometer o 
armazenamento e a saúde 
humana. Obrigatório a 
apresentação do certificado de 
classificação vegetal. 
Obrigatório conter a data de 
fabricação e validade de no 
mínimo 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega 
expressas na embalagem, bem 
como o número do lote.  

53.  250 PCT FERMENTO BIOLÓGICO – 
em pó, com cor, cheiro e 
características próprias, 
acondicionada em embalagens 
plásticas de 125g reforçadas, 
contendo data de fabricação e 
validade legível. 

7,64  R$                       
1.528,00  

54.  200 UN FERMENTO EM PÓ 
QUÍMICO, formado por 
substâncias químicas que por 
influência do calor e /ou 
umidade expande a massa. 
Com cor, cheiro e 
características próprias, 
acondicionada em embalagens 
plásticas de 100g, reforçadas, 
contendo data de fabricação e 
validade legível. 

3,39  R$                          
678,00  

55.  200 UN INHAME extra AA, in natura, 
tenro (macio), graúdo, 
proceder de espécies genuínas 
e sãs, frescas, ter atingido o 
grau de evolução e maturação, 
polpa íntegra e firme. Isento 
de brotos, lesões de origem 

4,99  R$                          
499,00  



 

física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

56.  100 KG LARANJA produtos frescos e 
com grau de maduração 
intermediária, deverá 
apresentador agradável, 
consistência firme, não deverá 
apresentar perfurações, 
machucado, coloração não 
característica, está madura 
demais nem muito verde. 

3,02  R$                       
1.510,00  

57.  500 KG LEITE INTEGRAL, tipo B 
(sem adição de açúcar e com 
menos de 5,5g de gordura 
saturada em 100g do produto), 
cor, aroma e odor 
característico, não rançoso, 
acondicionado em embalagem 
de papelão tipo longo vida, 
contendo 1 l, com 
identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. 
O produto deverá possuir selo 
de inspeção do órgão 
competente. Validade mínima 
de 03 (três) meses a contar da 
data de entrega 

4,79  R$                    
14.370,00  

58.  3000 L LIMÃO in natura extra, 
procedente de espécie genuína 
e sã, fresca, sem apresentar 
avarias de casca. Isento de 

5,92  



 

lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

59.  300 KG LINGUIÇA, TIPO 
TOSCANA, SUÍNA, pacote 
de 5kg, cada pacote embalado 
a vácuo individualmente, 
embalagem impermeável e 
amplamente protegida. 
Dizeres de rotulagem com data 
de fabricação, prazo de 
validade, dados nutricionais e 
o selo S.I.F.  

65,67  R$         
1.776,00  

60.  120 PCT MACARRÃO TIPO 
SÊMOLA, FORMATO 
ESPAGUETE, tipo fino, 
pasteurizado, de farinha de 
trigo especial, enriquecido 
com ferro e ácido fólico, 
embalagem plástica, pacotes 
de 500g, isento de matéria 
terrosa, parasitas, fungos, 
vestígios de insetos, livres de 
umidade e coloração 
específica. Obrigatório conter 
a data de fabricação e validade 
expressas na embalagem, bem 
como o número do lote. 
Validade mínima de 120 dias 
da data de entrega do produto.  

3,86  R$                       
7.880,40  

61.  500 UN MACARRÃO TIPO 
SÊMOLA, FORMATO 
LASANHA 
(CORTADINHO), 

7,99  R$                       
1.930,00  



 

pasteurizado, de farinha de 
trigo especial, enriquecido 
com ferro e ácido fólico, 
embalagem plástica, pacotes 
de 500g, isento de matéria 
terrosa, parasitas, fungos, 
vestígios de insetos, livres de 
umidade e coloração 
específica. Obrigatório conter 
a data de fabricação e validade 
expressas na embalagem, bem 
como o número do lote. 
Validade mínima de 120 dias 
da data de entrega do produto.  

62.  500 UN MACARRÃO TIPO 
SÊMOLA, FORMATO 
PARAFUSO, pasteurizado, de 
farinha de trigo especial, 
enriquecido com ferro e ácido 
fólico, embalagem plástica, 
pacotes de 500g, isento de 
matéria terrosa, parasitas, 
fungos, vestígios de insetos, 
livres de umidade e coloração 
específica. Obrigatório conter 
a data de fabricação e validade 
expressas na embalagem, bem 
como o número do lote. 
Validade mínima de 120 dias 
da data de entrega do produto. 
Indicação da marca do 
fabricante.  

2,69  R$                       
3.995,00  

63.  500 UN MAÇÃ FUJI nacional deverá 
apresentar consistência firme, 
não deverá apresentar 
perfurações e coloração não 
características, machucados, 

7,49  R$                       
1.345,00  



 

está madura demais nem muito 
verde. 

64.  60 KG MAMÃO FORMOSA deverá 
apresentar consistência firme, 
não deverá apresentar 
perfurações e coloração não 
características, machucados, 
está madura demais nem muito 
verde. 

6,64  R$                          
449,40  

65.  60 KG MANDIOCA tipo branca ou 
amarela de primeira, raízes 
grandes no grau normal de 
evolução, no tamanho, sabor e 
cor próprios das espécies, 
uniformes, e sem casca 
congelada. Não fibrosa livre 
de terra e corpos estranhos, 
aderente a espécie externa, 
isenta de umidade. 

4,66  R$                       
1.864,00  

66.  400 KG MARGARINA VEGETAL 
cremosa com sal, com 60% de 
líquidos, embalagem potes de 
1kg, íntegros, resistentes e 
limpos. A embalagem deverá 
constar externamente os dados 
de identificação e procedência, 
informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do 
produto, número de registro. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 120 (cento 
e vinte) dias a partir da data de 
entrega. Indicação da marca 
do fabricante.  

13,72  R$                    
10.976,00  

67.  800 UN MILHO VERDE EM 
CONSERVA, a base de: milho 
/água / sal sem conservantes, 

3,07  R$                          
614,00  



 

acondicionado em embalagem 
contendo 200g (peso líquido), 
com identificação na 
embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento 
de material estranho. Validade 
mínima de 06 (seis) meses a 
contar da data de entrega. 

68.  200 UN MILHO PARA PIPOCA, tipo 
1, classe amarela, pacote com 
500 gramas. 

4,18  R$                          
418,00  

69.  100 PCT MILHO TIPO GRÃO, 
APLICAÇÃO MUNGUNZÁ 
(CANJICA), pacote com 500 
gramas.  

3,73  R$                          
373,00  

70.  100 PCT MOLHO DE TOMATE 
tradicional, embalados em 
sache ou latas de 340g. Latas 
sem ferrugem ou amassadas. 

3,42  R$                       
1.368,00  

71.  400 UN ÓLEO DE SOJA refinado, 
livre de gorduras trans e de 
colesterol, rico em vitamina E, 
embalagens primárias em 
garrafas contendo no mínimo 
900ml, não amassadas, 
estufadas ou/ e invioladas, 
livre de insetos, 
microrganismos ou outras 
impurezas que venham a 
comprometer o 
armazenamento e a saúde 
humana. Obrigatório conter a 
data de fabricação e validade 
expressas na embalagem, bem 
como o número do lote. 

8,66  R$                       
4.330,00  



 

Validade mínima de 120 dias 
da data de entrega do produto.  

72.  500 UND OVOS DE GALINHA, 
branco, TIPO “A”, extra, 
cartela com 30 unidades. 
Dizeres de rotulagem com 
identificação do fornecedor. 

16,36  R$                       
8.180,00  

73.  500 CARTE
LA 30 
UN 

PÃO DE FORMA de massa 
leve, farinha de 
trigo/fermento/sal/açúcar, 
gordura tipo vegetal e água, 
com casca, fatiado, cortado em 
fatias. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal cozido, com 
odor e sabor desagradável, 
presença de fungos e não será 
permitida a adição de farelos e 
de corantes de qualquer 
natureza em sua confecção. 
Isento de parasita, sujidades, 
larvas e material estranho. 
Acondicionado em embalagem 
de polietileno resistente e 
atóxico com 10 unidades cada. 
Contendo na embalagem a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de 
validade, data de embalagem, 
peso líquido. Validade mínima 
de 05 (cinco) dias a contar no 
ato da entrega. Unidade 
utilizada: pacote de 500g. 

10,66  R$                       
5.330,00  

74.  500 PCT PÃO DE QUEIJO, 50g a 
unidade, assado, em forma de 
bolinho, feito com massa de 
polvilho, queijo, ovos, leite, 
embalagem transparente com 

29,03  



 

etiqueta contendo: nome do 
produto, quantidade e data de 
fabricação e validade. 

75.  400 KG PÃO DOCE em unidades de 
50 gramas acondicionadas em 
embalagens plásticas que 
proteja das impurezas. 

18,99  R$                    
11.612,00  

76.  1500 KG PÃO INTEGRAL, tipo forma, 
fatiado. Produto obtido pela 
cocção, em condições técnicas 
e higiênico-sanitárias 
adequadas, preparado com 
farinha de trigo integral, 
fermento biológico, sal, 
açúcar, margarina, podendo 
conter outros ingredientes 
desde que declarados e 
aprovados pela ANVISA. A 
embalagem deverá ser em 
sacos de polietileno atóxico, 
resistente e transparente 
etiquetados com peso, data de 
produção e validade mínima 
de 05 (cinco) dias da data de 
fabricação. Unidade utilizada: 
pacote de 500g. 

12,49  R$                    
28.485,00  

77.  50 KG PÃO TIPO FRANCÊS, a base 
de farinha de trigo especial, 
fermento, ovos, gordura 
hidrogenada ou banha, 
contendo reforçador, açúcar, 
sal, antimofo e leite em pó 
integral de origem animal. A 
embalagem deverá ser em 
sacos de polietileno atóxico, 
resistente e transparente 
etiquetados com peso, data de 

16,32  R$                          
624,50  



 

produção e validade mínima 
de 05 (cinco) dias da data de 
fabricação.  

78.  1900 KG PÃO TIPO HOT DOG, a base 
de farinha de trigo especial, 
fermento, ovos, gordura 
hidrogenada ou banha, 
contendo reforçador, açúcar, 
sal, antimofo e leite em pó 
integral de origem animal. A 
embalagem deverá ser em 
sacos de polietileno atóxico, 
resistente e transparente 
etiquetados com peso, data de 
produção e validade mínima 
de 05 (cinco) dias da data de 
fabricação.  

18,83  R$                    
31.008,00  

79.  1000 KG PEITO DE FRANGO sem 
osso, limpo, magro, não 
temperado, congelado, 
proveniente de aves sadias, 
abatidas sob inspeção 
veterinária, apresentando cor e 
odor característicos. Isento de: 
vestígio de descongelamento, 
cor esverdeada, odor forte e 
desagradável, parasitas, 
sujidades, larvas e qualquer 
substância contaminante. 
Acondicionado em embalagem 
de polietileno atóxica, 
resistente, peso líquido de 1 
kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, 
marca do fabricante, prazo de 
validade, carimbos oficiais e 
selo de inspeção do órgão 
competente e data de 

21,32  R$                    
18.830,00  



 

embalagem. Validade mínima 
de 06 (seis) meses, a contar da 
data de entrega. 

80.  600 KG PIMENTÃO, in natura. 
Especificação: lavado, inteiro, 
verde, 1ª qualidade, sem 
fungos, consistência firme, 
tamanho médio e grande, não 
amassado, com cor e odor 
característicos. Não serão 
aceitos pimentões estragados, 
murchas, com brotos, ou que 
não se enquadrem no processo 
seletivo de padrão de 
qualidade. 

7,99  R$                          
639,20  

81.  80 KG QUEIJO MUSSARELA, 
fabricado com leite 
pasteurizado, manipuladas em 
condições higiênicas 
satisfatórias. Embalagem 
integra, na embalagem deverá 
constar data da fabricação data 
de validade e número do lote 
do produto. Validade mínima 
de 6 meses na data da entrega. 

44,99  R$                       
4.499,00  

82.  100 KG GELATINA EM PÓ, 
preparada com ingredientes 
limpos, de 1ª qualidade, pó 
fino; cor, cheiro e sabor 
característicos; ausência de 
sujidades, parasitas; 
embalagem plástica atóxica de 
30g. Sabores variados de 
framboesa, morango, uva, 
pêssego, abacaxi, cereja e 
limão.  

1,32  R$                          
132,00  



 

83.  100 PCT REPOLHO tipo branco, de 
primeira, tamanho bom, sabor 
e cor própria das espécies, 
uniformes, frescos, limpos, 
sem ferimento ou defeitos, não 
fibroso, livre de terra e corpos 
estranhos aderentes a espécie 
externa e isenta de umidade.  

3,56  R$               
356,00  

84.  100 KG ROSCA caseira longa 
enroladinha em unidades de 50 
gramas acondicionadas em 
embalagens plásticas que 
proteja das impurezas com 
entrega nas escolas dentro do 
prazo favorável da preparação 
e consumo da merenda 
escolar. 

20,16  R$                       
6.048,00  

85.  300 KG SAL REFINADO, iodado, 
embalagem primária plástica 
de 1 Kg, inviolada não furada, 
livre de insetos umidade, 
microrganismos ou outras 
impurezas que venham a 
comprometer o 
armazenamento e a saúde 
humana, cloreto de sódio 
98,5%. 

1,64  R$                          
246,00  

86.  150 PCT SALSICHA, origem carne 
bovina, tipo hot dog, 
características adicionais: sem 
pimenta, congelada. 

13,16  R$                       
5.922,00  

87.  450 KG SUCO DE UVA, concentrado, 
integral, não fermentado, 
acondicionado em 
garrafas/caixa de 1L. 

9,66  R$                          
966,00  



 

88.  100 L SUCO DE GOIABA, 
concentrado, integral, não 
fermentado, acondicionado em 
garrafas/caixa de 1L,  

9,32  R$                          
932,00  

89.  100 L SUCO DE CAJU, 
concentrado, integral, não 
fermentado, acondicionado em 
garrafas/caixa de 1L,  

9,32  R$                          
932,00  

90.  100 L SUCO DE MANGA, 
concentrado, integral, não 
fermentado, acondicionado em 
garrafas/caixa de 1L.  

9,32  R$                          
932,00  

91.  100 L VAGEM extra in natura, de 
coloração brilhante, aspecto 
tenro e quebradiço, procedente 
de espécies genuínas e sãs, 
frescas. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

12,32  R$                       
1.232,00  

92.  100 KG TOMATE produto fresco e 
com grau de maduração 
intermediária, deverá 
apresentar odor agradável, 
consistência firme, não deverá 
apresentar perfurações, 
machucado, está madura 
demais nem muito verde. 

8,26  R$                       
3.304,00  

93.  400 KG QUITANDAS TIPO 
BOLINHO MARAVILHA 
deverão ser de qualidade e 
constar o prazo de validade de 

29,9  R$                       
5.382,00  



 

no máximo 48 (quarenta e 
oito) horas para consumo. 

94.  180 KG QUITANDAS TIPO BROA 
deverão ser de qualidade e 
constar o prazo de validade de 
no máximo 48 (quarenta e 
oito) horas para consumo. 

29,26  R$                       
5.266,80  

95.  180 KG QUITANDAS TIPO 
ENROLADINHO DE 
SALSICHA deverão ser de 
qualidade e constar o prazo de 
validade de no máximo 48 
(quarenta e oito) horas para 
consumo. 

34,99  R$                       
5.248,50  

96.  150 KG QUITANDAS TIPO 
ENROLADINHO DE 
QUEIJO deverão ser de 
qualidade e constar o prazo de 
validade de no máximo 48 
(quarenta e oito) horas para 
consumo. 

35,33  R$                       
7.066,00  

97.  200 KG QUITANDAS TIPO INHOC, 
deverão ser de qualidade e 
constar o prazo de validade de 
no máximo 48 (quarenta e 
oito) horas para consumo. 

29,66  R$                       
5.338,80  

98.  180 KG QUITANDAS TIPO 
QUEBRADOR, deverão ser 
de qualidade e constar o prazo 
de validade de no máximo 48 
(quarenta e oito) horas para 
consumo. 

23,83  R$                       
4.766,00  

99.  200 KG QUITANDAS TIPO 
SEQUILHO deverão ser de 
qualidade e constar o prazo de 

23,83  R$                       
4.766,00  



 

validade de no máximo 48 
(quarenta e oito) horas para 
consumo.  

100.  200 KG SALGADOS FRITOS, tipo 
coxinha, quibe, pastel de 
queijo e de carne deverão ser 
de qualidade e constar o prazo 
de validade de no máximo 48 
(quarenta e oito) horas para 
consumo. 

106,99  R$                  
641.940,00  

101.  6000 CENTO REFRIGERANTE, 1ª Linha 
(Fabricado por AmBev ou 
Coca-Cola Company), 
acondicionado em embalagem 
Pet 2 litros, sabores cola. 
Validade mínima de 3 meses 
na data da entrega. 

8,49  R$                    
16.980,00  

102.  2000 UND REFRIGERANTE, 1ª Linha 
(Fabricado por AmBev ou 
Coca-Cola Company), 
acondicionado em embalagem 
Pet 2 litros, guaraná. Validade 
mínima de 3 meses na data da 
entrega. 

6,73  R$                    
13.460,00  

103.  2000 UND REFRIGERANTE, 1ª Linha 
(Fabricado por AmBev ou 
Coca-Cola Company), 
acondicionado em embalagem 
Pet 2 litros, laranja, uva e 
limão. Validade mínima de 3 
meses na data da entrega. 

7,16  R$                    
14.320,00  

104.  2000 UND REFRIGERANTE, 1ª Linha 
(Fabricado por AmBev ou 
Coca-Cola Company), 
acondicionado em embalagem 
Pet 2 litros, cola e guaraná 

9,82  R$                       
2.946,00  



 

ligth e diet. Validade mínima 
de 3 meses na data da entrega. 

105.  300 UND REFRIGERANTE, 2ª linha 
(demais marcas), 
acondicionado em embalagem 
Pet 2 litros, sabores cola. 
Validade mínima de 3 meses 
na data da entrega. 

5,59  R$                    
11.180,00  

106.  2000 UND REFRIGERANTE, 2ª linha 
(demais marcas), 
acondicionado em embalagem 
Pet 2 litros, guaraná. Validade 
mínima de 3 meses na data da 
entrega. 

5,59  R$                    
11.180,00  

107.  2000 UND REFRIGERANTE, 2ª linha 
(demais marcas), 
acondicionado em embalagem 
Pet 2 litros, laranja, uva e 
limão. Validade mínima de 3 
meses na data da entrega. 

5,59  R$                    
11.180,00  

108.  2000 UND REFRIGERANTE, 2ª linha 
(demais marcas), 
acondicionado em embalagem 
Pet 2 litros, cola e guaraná 
ligth e diet. Validade mínima 
de 3 meses na data da entrega. 

8,16  R$                       
2.448,00  

109.  300 UND REQUEIJÃO 
TRADICIONAL CREMOSO, 
200 gramas composto de 
Creme de leite, leite 
padronizado reconstituído, 
proteína concentrada de leite, 
caseinato de cálcio, água, sal, 
cloreto de cálcio, fermento 
lácteo, estabilizantes 
polifosfato de sódio, 

8,24  R$                       
1.648,00  




