
ITEM DESCRIÇÃO UND QTD R$ UNT R$ TOTAL R$ UNT R$ TOTAL R$ UNT R$ TOTAL R$ UNT R$ TOTAL

1

Alho inteiro - Tipo nacional, os dentes devem estar bem definidos, limpos, 

firmes, sem manchas e livre de broto. 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.

kg 330        23,00 7.590,00 17,20 5.676,00 18,00 5.940,00 19,40 6.402,00

2

Açúcar - Açúcar Cristal, acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. Isento de fermentação, sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. Apresentando cor, odor e sabor característicos. 

Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.

kg 1.550     3,70 5.735,00 3,30 5.115,00 3,70 5.735,00 3,57 5.533,50

3

Arroz Branco tipo 1 -  Com embalagem de 1kg, agulhinha, acondicionado 

em embalagem resistente de polietileno atóxico, resistentes que garantam a 

integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em 

externamente os dados de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na 

unidade.

kg 7.640     4,35 33.234,00 3,80 29.032,00 4,38 33.463,20 4,18 31.935,20

4

Arroz Branco - Tipo 2 - Com embalagem de 1kg, acondicionado em 

embalagem de polietileno, transparentes e atóxicos, limpos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do 

consumo acondicionado em externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a 

partir da data de entrega na unidade.

kg 220        4,38 963,60 3,00 660,00 4,38 963,60 3,92 862,40

5

Aveia em flocos - Aveia em flocos finos, acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico contendo 250g, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e 

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

entrega.

kg 120        19,00 2.280,00 22,50 2.700,00 18,00 2.160,00 19,83 2.379,60
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6

Bolacha Maria - Biscoito Doce, tipo Maria, de sabor, cor e cheiro 

característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente 

de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da 

data de entrega.

kg 3.330     9,00 29.970,00 9,50 31.635,00 4,50 14.985,00 7,67 25.541,10

7

Carne Moida -  Carne Bovina Moída tipo acém ou músculo congelada, 

proveniente de animais, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo 

apresentar coloração vermelho-vivo, cheiro característico e aspecto próprio 

não amolecido e nem pegajosa. Isento de: vestígios de descongelamento, 

excesso de gordura, cartilagem e aponervose, 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 

1kg, 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.

kg 2.740     14,00 38.360,00 22,00 60.280,00 13,60 37.264,00 16,53 45.292,20

8

Carne em cubos (paleta ou agulha) - Carne Bovina em Cubos tipo acém 

congelada, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção 

veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, cheiro 

característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa. Isento de: 

excesso de gordura, cartilagem e aponervose, 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, à vácuo, 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.

kg 2.180     28,00 61.040,00 28,00 61.040,00 27,20 59.296,00 27,73 60.451,40

9

Cebola - Cebola branca, fresca, extra, com as extremidades firmes, cor 

brilhante, haste bem seca. Isento de broto, enfermidades, lesões de origem 

física, mecânica ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas

kg 1.500     7,90 11.850,00 6,00 9.000,00 8,00 12.000,00 7,30 10.950,00

10

Charque -Charque bovido dianteiro, curada, seca a base: carne bovina, sal, 

em embalagem em polietileno atóxico transparente tipo à vácuo, 

acondicionado em embalagem de 500g. NÃO SERÁ ACEITO JERKED 

BEEF. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do 

ministério da agricultura.

kg 1.760     29,00 51.040,00 25,00 44.000,00 30,00 52.800,00 28,00 49.280,00



11

Ervilha em conserva - Em conserva, a base de: ervilha /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 de material 

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

kg 560        15,00 8.400,00 10,00 5.600,00 12,00 6.720,00 12,33 6.904,80

12

Feijão carioquinha - TIPO I, carioquinha, in natura, novo, grãos inteiros, 

aspecto brilhoso, claro, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos 

estranhos, fungos ou parasitas, livre de umidade, secos, embalagem 

plástica de 1,0kg contendo IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO 

FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO.  Validade mínima 

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

kg 1.730     9,00 15.570,00 7,00 12.110,00 8,00 13.840,00 8,00 13.840,00

13

Feijão Preto - Tipo 1, preto, acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e 

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

entrega.

kg 150        9,00 1.350,00 7,00 1.050,00 9,00 1.350,00 8,33 1.249,50

14

Frango ( Coxa e sobrecoxa) - Coxa e sobrecoxa de frango, limpo, magro, 

não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob 

inspeção veterinária, apresentando cor e cheiro 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 01 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, registro no Ministério da 

Agricultura (SIF, IMA OU SIM). Validade mínima de 06 (seis) meses, a 

contar da data de entrega.

kg 1.770     10,90 19.293,00 15,00 26.550,00 11,00 19.470,00 12,30 21.771,00

15

Frango (Peito sem osso) - Peito de Frango sem osso, limpo, magro, não 

temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção 

veterinária, apresentando cor e cheiro 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 01 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, registro no Ministério da Agricultura (SIF, 

IMA OU SIM). Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de 

entrega.

kg 2.160     14,90 32.184,00 18,00 38.880,00 15,00 32.400,00 15,97 34.495,20



16

Leite em Pó -Leite  em pó integral: Leite fluido integral fortificado com ferro 

e vitaminas (sem adição de açúcar e com menos de 5,5g de gordura 

saturada em 100g do produto), cor, aroma e cheiro característico, não 

rançoso, acondicionado em embalagem de 1 kg adequada 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 06 (seis) meses a contar da data de 

entrega.

kg 1.170     28,00 32.760,00 25,90 30.303,00 27,00 31.590,00 26,97 31.554,90

17

Macarrão Espaguete -  Tipo espaguete, com ovos, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500g, 

com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 

peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a 

contar da data de entrega.

kg 4.370     7,50 32.775,00 7,30 31.901,00 7,00 30.590,00 7,27 31.769,90

18

Macarrão Parafuso - Tipo parafuso, com ovos, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500g, 

com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 

peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a 

contar da data de entrega.

kg 2.610     8,00 20.880,00 7,00 18.270,00 7,00 18.270,00 7,33 19.131,30

19

Milho em conserva - 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 de 

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

entrega.

kg 500        15,00 7.500,00 9,00 4.500,00 13,00 6.500,00 12,33 6.165,00

20

Molho de Tomate -  Acondicionado em embalagem de 200g, obtido da 

polpa de tomate por processo tecnológico com no mínimo 6% de sólidos 

solúveis naturais, preparado com frutos maduros selecionados, sem pele, 

sem sementes, contendo açúcar. Com aspecto de massa homogeneizada, 

Isento de sujidades e fermentações, cor, cheiro e sabor característico.

kg 200        8,00 1.600,00 15,00 3.000,00 7,00 1.400,00 10,00 2.000,00

21

Óleo de Soja -  Óleo de soja vegetal, envasado em garrafa plástica 

resistente transparente, ou lata contendo 500 ml, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar 

da data de entrega.

L 340        5,40 1.836,00 6,00 2.040,00 5,50 1.870,00 5,63 1.914,20



22

Pão massa fina - Pão doce, tipo hot dog, peso de 50g cada unidade, do 

tipo brioche, preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira 

qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de 

conservação. 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.

kg 720        14,80 10.656,00 13,00 9.360,00 13,00 9.360,00 13,60 9.792,00

23

Sal refinado, Iodado - Sal marinho iodado refinado, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 1 kg, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da 

data de entrega.

kg 400        3,00 1.200,00 2,00 800,00 2,00 800,00 2,33 932,00

24
Suco concentrado, sabor Acerola - Garrafas em plástico de até 1L 

acondicionadas em fardo de 12 garrafas. Não inferior a 300 dias e ter sido 

fabricado no máximo 20 dias antes da entrega do depósito.

L 2.770     8,00 22.160,00 9,30 25.761,00 7,00 19.390,00 8,10 22.437,00

25
Suco concentrado, sabor caju - Garrafas em plástico de até 1L 

acondicionadas em fardo de 12 garrafas. Não inferior a 300 dias e ter sido 

fabricado no máximo 20 dias antes da entrega do depósito.

L 2.770     9,30 25.761,00 6,50 18.005,00 9,00 24.930,00 8,27 22.907,90

26

Vinagre -Vinagre, envasado em garrafa de polietileno atóxica resistente 

transparente, contendo 250 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.

L 620        4,00 2.480,00 6,00 3.720,00 3,50 2.170,00 4,50 2.790,00

27

Filé de peixe, tipo pescada - Filé de pescada (branca ou amarela) ou 

dourada de primeira qualidade, limpo, sem couro ou escamas, sem espinha, 

fatiados em bifes de 120g em média, congelados a 12 graus celsius (-), 

isentas de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam 

impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, 

químicas e organolépticas), inspecionadas pelo Ministério da Agricultura. 

Acomodadas em caixas de papelão em perfeitas condições estruturais, 

padronizadas e lacradas.

kg 290        33,00 9.570,00 32,00 9.280,00 35,00 10.150,00 33,33 9.665,70

488.037,60 490.268,00 455.406,80 477.947,80TOTAIS:
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