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Valor
Orçado

Valor
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1 Sim

Achocolatado em pó / 400 grs: Achocolatado em pó instantâneo,
em pó homogêneo, cor marrom claro a escuro. Enriquecido com
vitaminas, embalagem primária, própria, fechada a vácuo, (�po
sache) constando iden�ficação do produto, inclusive classificação e
a marca, nome e endereço do fabricante, modo de preparo, data
de fabricação e validade.

EB R$ 0,01 530 R$ 5,80
R$

3.074,00

2 Sim

Achocolatado em pó diet instantâneo: pó homogêneo, cor marrom
claro a escuro, enriquecido com vitaminas, embalagem primária
própria, embalado a vácuo ou em embalagem de 210 gramas,
contendo iden�ficação do produto, inclusive classificação e a
marca, nome e endereço do fabricante, modo de preparo, data de
fabricação e validade, embalagem de 210 gramas.

EB R$ 0,01 30 R$ 15,16 R$ 454,80

3 Sim

Açúcar cristal / 5 KG: Açúcar Cristal de origem vegetal em
embalagem de 5 kg Cristal, branco, contendo no mínimo 98,3% de
sacarose; livre de fermentação isenta de matéria terrosa, de
parasito e de detritos animais e vegetais; aparência, cor e cheiro
próprios do �po de açúcar; sabor doce, embalagem primária: saco
de polie�leno atóxico, contendo data de fabricação e validade.

EB R$ 0,01 1015 R$ 9,76
R$

9.906,40

4 Sim
Açúcar mascavo / 1 KG: Açúcar mascavo, produto 100% natural,
ob�do da cana de açúcar através de processo artesanal com a
fervura do melado, contendo data de fabricação e validade.

EB R$ 0,01 50 R$ 12,99 R$ 649,50

5 Sim

Adoçante Dieté�co / 100 ml: Adoçante dieté�co Adoçante líquido
contendo os seguintes ingredientes: Água, sorbitol, edulcorantes
ar�ficiais: Ciclamato de sódio, e sacarina sódica, conservantes:
Ácido benzóico, me�lparbeno. Não contendo quan�dade
significa�va de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras
saturadas, gordura trans, fibra alimentar e sódio, contendo data de
fabricação e validade

EB R$ 0,01 145 R$ 3,31 R$ 479,95

6 Sim

Água mineral / 500 ml:
Água mineral Natural sem gás, cristalina, embalagem de plás�co,
dentro das regras de comercialização, contendo data de validade
visível

EB R$ 0,01 2850 R$ 1,53
R$

4.360,50

7 Sim
Água mineral / 1,5 litros: Água mineral Natural sem gás, cristalina,
embalagem de plás�co, dentro das regras de comercialização,
contendo data de validade visível.

EB R$ 0,01 1150 R$ 3,11
R$

3.576,50

8 Sim
Água mineral / galão de 20 litros com embalagem: Água mineral
Natural sem gás, cristalina, embalagem de plás�co, dentro das
regras de comercialização, contendo data de validade visível.

EB R$ 0,01 123 R$ 25,33
R$

3.115,59

9 Sim
Água mineral / galão de 20 litros sem embalagem: Água mineral
Natural sem gás, cristalina, embalagem de plás�co, dentro das
regras de comercialização, contendo data de validade visível.

EB R$ 0,01 223 R$ 10,00
R$

2.230,00

10 Sim

Amendoim torrado / 500 grs: Produto de boa qualidade, torrado,
sem casca, inteiro, em embalagem primária, saco polie�leno
atóxico, resistente, termossoldado, com data de fabricação e
validade.

EB R$ 0,01 190 R$ 9,05
R$

1.719,50

11 Sim

Amendoim vermelho / 500 grs: Amendoim �po 1 vermelho.
Produto de boa qualidade, inteiro, em embalagem primária, saco
polie�leno atóxico, resistente, termossoldado, com data de
fabricação e validade.

EB R$ 0,01 60 R$ 12,80 R$ 768,00

12 Sim Amido de milho / 500 grs: produto de boa qualidade, em
embalagem de caixa de papelão fino, acondicionado internamente

EB R$ 0,01 380 R$ 7,40 R$
2.812,00



em saco de papel impermeável ou saco de polie�leno atóxico,
resistente, termossolda, contendo data de fabricação e validade.

13 Sim
Anilina / 4 grs: Pó para colorir coberturas de bolos e tortas em geral
em cores variadas, contendo data de validade visível.

EB R$ 0,01 60 R$ 3,23 R$ 193,80

14 Sim

Arroz / 5 KG: Arroz Agulhinha, �po 1, beneficiado, polido, com no
mínimo 90% de grãos inteiros, medindo aproximadamente 6 mm
após o polimento, embalagem primária saco polie�leno atóxico,
resistente, termossoldado, contendo data de validade visível.

EB R$ 0,01 890 R$ 15,91
R$

14.159,90

15 Sim Arroz integral / 1 KG: contendo data de validade visível. EB R$ 0,01 180 R$ 6,43
R$

1.157,40

16 Sim
Azeitona verde / 500 grs: inteira com caroço, graúda, contendo
data de validade visível.

EB R$ 0,01 120 R$ 10,31
R$

1.237,20

17 Sim
Bala macia / 600 grs: sor�da. Nome e endereço do fabricante e a
data da fabricação e validade Mínima de 12 meses a contar da data
de entrega, contendo data de validade visível.

EB R$ 0,01 160 R$ 6,31
R$

1.009,60

18 Sim
Bala de caramelo de leite com recheio de chocolate / 600 gramas:
sabor chocolate. Nome e endereço do fabricante, contendo data de
validade visível.

EB R$ 0,01 85 R$ 12,00
R$

1.020,00

19 Sim

Barra de cereal / embalagem individual de 20 a 25 grs: feita com
aveia, 0% de gordura trans, embalado individualmente Com
sabores variados de morango, banana e castanha com chocolate.
Enriquecida com ferro e ácido fólico, informação nutricional e
sobre glúten. Embalagem secundária entregues em caixas. No seu
rótulo deve conter prazo de validade/ lote de fabricação.

EB R$ 0,01 13100 R$ 1,50
R$

19.650,00

20 Sim

Batata palha / 400 grs: com sabor, odor e textura caracterís�cos do
produto, de boa qualidade, embalagem transparente, primária,
própria, fechada a vácuo, constando iden�ficação do produto,
inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e
a data da fabricação e validade.

EB R$ 0,01 190 R$ 7,97
R$

1.514,30

21 Sim
Bebida Láctea / 200 ml: achocolatada. Nome e endereço do
fabricante e a data da fabricaçãoNo seu rótulo deve conter prazo
de validade/ lote visíveis.

EB R$ 0,01 6850 R$ 0,96
R$

6.576,00

22 Sim

Biscoito água e sal / 375 grs: Biscoito crocante, inteiro, ingredientes
básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal.
Nome e endereço do fabricante.No seu rótulo deve conter prazo de
validade visível.

EB R$ 0,01 760 R$ 4,39
R$

3.336,40

23 Sim

Biscoito doce de maisena / 400 grs: de boa qualidade, inteiros,
constando iden�ficação do produto, inclusive classificação e a
marca, nome e endereço do fabricante, no seu rótulo deve conter
prazo de validade visível.

EB R$ 0,01 650 R$ 4,51
R$

2.931,50

24 Sim
Bombom de chocolate / 1 KG: �po ouro branco ou similar, pesando
aproximadamente 20g cadaunidade. Produto de boa qualidade.
Nome e endereço do fabricante, data de validade.

EB R$ 0,01 143 R$ 36,33
R$

5.195,19

25 Sim
Bombom / pct de 950 grs: recheado com creme de castanha de
caju, embalagem com mais de 45 unidades (�po serenata de amor
ou similar). Nome e endereço do fabricante, data de validade.

EB R$ 0,01 195 R$ 32,66
R$

6.368,70

26 Sim
Bombom pct de 1 KG: �po wafer com recheio cremoso e cobertura
de chocolate, embalagem com mais de 45 unidades (�po sonho de
valsa ou similar). Nome e endereço do fabricante, data de validade.

EB R$ 0,01 170 R$ 36,30
R$

6.171,00

27 Sim

Café torrado e moído / 500 grs: �po tradicional, isento de grãos
pretos, verdes ou fermentados, Pó homogêneo; aroma e sabor
caracterís�cos de regular a intenso; bebida mole a rio, contendo
impurezas máximas de 1%; outros e umidade até 5%; condições de
acordo com a Resolução RDC Nº. 277 DE 22/9/05 E Resolução SAA
-28 de 1/06/07.
A embalagem deve ser de plás�co, lacrada e com indicação do
fabricante, peso, data de validade. Apresentando garan�a de
higiene e consistência adequada (�po café caseiro) validade
mínima de 6 meses.

EB R$ 0,01 1530 R$ 7,53
R$

11.520,90

28 Sim
Caldo de galinha / com 12 unidades: Nome e endereço do
fabricante e a data da fabricação e validade Mínima de 6 meses a
contar da data de entrega.

EB R$ 0,01 90 R$ 2,58 R$ 232,20

29 Sim Canela em casca / 70grs: u�lizada para arroz doce, compotas de
caldas, vinho quente, chocolate, café, chá, etc. Sem glúten. Constar

EB R$ 0,01 135 R$ 9,08 R$
1.225,80



data de validade na embalagem.

30 Sim
Canela em pó / 100grs: u�lizada para arroz doce, compotas de
caldas, vinho quente, chocolate, café, chá, etc. Sem glúten. Constar
data de validade na embalagem.

EB R$ 0,01 75 R$ 10,56 R$ 792,00

31 Sim

Chocolate ao leite barra / 5KG: ao leite confeiteiro, composto de
açúcar, gordura vegetal cacau em pó, leite em pó integral, soro de
leite parcialmente desmineralizado, massa de cacaum
emulsificantes leci�na de soja (INS322), poli glicerol
polirricinoleato (INS476), e aroma�zante idên�co ao natural. NÃO
CONTÉM GLÚTEN. Não necessita temperarem ou choque térmico,
garan�ndo mais pra�cidade e agilidade no preparo das receitas.
Constar data fabricação, de validade e lote na embalagem.

EB R$ 0,01 30 R$ 78,20
R$

2.346,00

32 Sim

Chocolate meio amargo confeiteiro Barra / 5 KG: confeiteiro,
composto de açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, emulsificante:
leci�na de soja (INS322) e poliglicerolpoliricinoleato (INS476) e
aroma�zante sinté�co idên�co ao natural.NÃO CONTEM GLUTEN.”
ALERGICOS: CONTEM DERIVADO DE SOJA. PODE CONTER
LEITE”Não necessita temperagem ou choque térmico, garan�ndo
mais pra�cidade e agilidade no preparo das receitas. Constar data
fabricação, de validade e lote na embalagem.

EB R$ 0,01 46 R$ 78,86
R$

3.627,56

33 Sim
Chocolate granulado / 1 KG: Chocolate Confeito granulado crocante
de chocolate. Produto de boa qualidade. Constar data fabricação,
validade e lote na embalagem.

EB R$ 0,01 75 R$ 14,46
R$

1.084,50

34 Sim

Coco ralado / 100 grs: sem açúcar 
Produto de boa qualidade, com sabor, odor e textura
caracterís�cos do produto. Constar data de validade na
embalagem.

EB R$ 0,01 540 R$ 4,14
R$

2.235,60

35 Sim
Cravo da índia / 50 grs: u�lizado para arroz doce, compotas de
caldas, chá, etc. Sem glúten. Constar data de validade na
embalagem.

EB R$ 0,01 50 R$ 11,03 R$ 551,50

36 Sim

Creme de leite / 200 grs: elaborado com gordura Láctea, contendo
25% a 30% de gordura, fabricado a par�r de
matériaprimaselecionada, embalagem tetra Pack (caixinha). Nome
e endereço do fabricante e a data de fabricação e validade.

EB R$ 0,01 260 R$ 2,65 R$ 689,00

37 Sim

Creme de chan�lly EB de 1 Litro, composto de água, gordura
vegetal interesterificada , açúcar, sal, caseinato de sódio,
estabilizantes: sorbitol e hidroxipropilcelulose, emulsificantes:
estearoil-2, lac�l lactato de sódio, mono e diglicerídeos de ácidos
graxos,e leci�na de soja, aroma�zantes e corantes: sinté�co
idên�co ao natural beta caroteno, contendo as seguintes
informações não contém glúten, alérgicos: contém derivados de
leite e de soja.Constar data de fabricação e validade na
embalagem.

EB R$ 0,01 90 R$ 13,73
R$

1.235,70

38 Sim

Doce de amendoim �po paçoca formato rolha: composto de
amendoim torrado e moído, açúcar e sal, não contém glúten,
embalado em vasilhame plás�co resistente, contendo mínimo 63
unidades e peso 1,00KG Constar data de fabricação e validade na
embalagem.

EB R$ 0,01 25 R$ 14,43 R$ 360,75

39 Sim

Extrato de tomate / 340 grs: concentrado, encorpado, preparado
com frutos maduros, sem pele e sementes, isentos de fermentação
sem adição de qualquer �po de Conservante, massa mole
consistente, vermelha, com embalagem de lata de folha e flandres
com verniz sanitário de fácil manuseio que não seja necessário o
uso de abridor de latas para abri-la. Nome e endereço do
fabricante, data de fabricação e validade.

EB R$ 0,01 1605 R$ 4,08
R$

6.548,40

40 Sim

Farinha de mandioca temperada / 500 grs: torrada temperada
seca, fina, �po 1, em embalagem polie�leno atóxico, resistente,
termossoldado e/ou em filem de poliéster metalizado com
polie�leno. Nome e endereço do fabricante, data de fabricação e
validade.

EB R$ 0,01 95 R$ 4,33 R$ 411,35

41 Sim

Farinha de trigo / 1 KG: Especial com fermento, �po 1, em
embalagem polie�leno atóxico, resistente, termossoldado e/ou em
filem de poliéster metalizado com polie�leno, Nome e endereço do
fabricante, data de fabricação e validade.

EB R$ 0,01 1045 R$ 3,70
R$

3.866,50

42 Sim Farinha de mandioca / 1 KG: Torrada, seca, fina, �po 1, em EB R$ 0,01 110 R$ 4,91 R$ 540,10



embalagem polie�leno atóxico, resistente, termossoldado e/ou em
filem de poliéster metalizado com polie�leno. Nome e endereço do
fabricante, data de fabricação e validade.

43 Sim

Farinha de milho temperada / 500 grs.: �po bijú, de 1ª qualidade,
embalada em saco plás�co resistente. No seu rótulo deve conter
informação nutricional, sobre o glúten, Nome e endereço do
fabricante, data de fabricação e validade

EB R$ 0,01 65 R$ 4,86 R$ 315,90

44 Sim

Farinha de trigo sem fermento / 1 KG: Especial sem fermento, �po
1, em embalagem polie�leno atóxico, resistente, termossoldado
e/ou em filem de poliéster metalizado com polie�leno. Nome e
endereço do fabricante e a data da fabricação e validade.

EB R$ 0,01 540 R$ 3,28
R$

1.771,20

45 Sim

Feijão preto / 1 KG: Novo, �po 1 cons�tuído de grãos da mesma
coloração, admi�ndo-se no máximo 5% de mistura de outras
classes e até 10% de mistura de variedades da classe cores, isento
de matéria terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados,
chocos, imaturos, mofados. Nome e endereço do fabricante, data
de fabricação e validade.

EB R$ 0,01 540 R$ 7,50
R$

4.050,00

46 Sim

Feijão carioca / 1 Kg: novo, �po 1, cons�tuído de grãos da mesma
coloração, admi�ndo-se no máximo 5% de mistura de outras
classes e até 10% de mistura de variedades da classe cores, isento
de matéria terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados,
imaturos e mofados. Nome e endereço do fabricante, data de
fabricação e validade.

EB R$ 0,01 1580 R$ 7,49
R$

11.834,20

47 Sim
Fermento em pó / 100 grs: de qualidade superior. Nome e
endereço do fabricante e a data da fabricação e validade.

EB R$ 0,01 425 R$ 2,71
R$

1.151,75

48 Sim

Fubá de canjica / 1 KG : feitos artesanalmente (da roça) embalado
em saco plás�co transparente com rotulagem específica do
fornecedor, data de fabricação e validade. Nome e endereço do
fabricante, data de fabricação e validade.

EB R$ 0,01 175 R$ 5,56 R$ 973,00

49 Sim

Fubá de moinho / 1 KG: feito, artesanalmente (da roça), embalado
em saco plás�co transparente com rotulagem específica do
fabricante, data de fabricação e validade. Nome e endereço do
fabricante, data de fabricação e validade.

EB R$ 0,01 125 R$ 4,28 R$ 535,00

50 Sim
Geladinho (chup-chup) com 40 unidades: Cada unidade deverá
conter 55ml, sabores variados, sem estar congelado, contendo data
de fabricação e validade na embalagem.

EB R$ 0,01 1650 R$ 9,50
R$

15.675,00

51 Sim

Gela�na em pó / 0,35 grs: sabores variados Com 29 kcal e 100mg
de sódio para uma porção de 7,8 grs, sem aspartame em sua
composição .Nome e endereço do fabricante, data de fabricação e
validade.

EB R$ 0,01 950 R$ 0,93 R$ 883,50

52 Sim

Iogurte de polpa / 1 litro: de fruta concentrado de boa qualidade
litro em sabores variados com aproximadamente 4,0 g de proteína,
13g de carboidrato, 3,0g de gorduras totais 1,0 de gordura
saturada, 0g de Gordura trans, 50 mg de sódio e que não contenha
glúten na porção de 100 g no rotulo deve conter as informações do
fornecedor. O produto deverá estar resfriado no momento da
entrega. Constar data de fabricação, validade e lote na embalagem.

EB R$ 0,01 1700 R$ 5,63
R$

9.571,00

53 Sim

Iogurte de polpa / 90 grs, bandeja com 06 unidades Iogurte de
polpa de fruta concentrado de boa qualidade em sabores variados
cada bandeja com 6 unidades. No rotulo deve conter dados do
fabricante. Valor nutricional completo. O produto deverá estar
resfriado no momento da entrega. Constar data de fabricação
validade e lote na embalagem.

EB R$ 0,01 1130 R$ 4,13
R$

4.666,90

54 Sim

Iogurte integral sem lactose: com polpa de morango, coco, abacaxi,
frutas vermelhas, banana. No seu rótulo deverá conter
informações sobre glúten e lactose, tabela nutricional, número de
lote, data de fabricação, validade e quan�dade, número do registro
do Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção de
acordo com a legislação vigente do referido item, sendo o produto
específico para dietas com restrições de lactose. A embalagem
deve conter peso mínimo de 170 gramas. O produto deverá estar
resfriado no momento da entrega.

EB R$ 0,01 200 R$ 2,59 R$ 518,00

55 Sim Leite em pó embalagem aluminizada / 400 grs: integral
instantâneo, de origem animal, sem adição de açúcar com
aproximadamente 129 kcal, 239 mg de cálcio e enriquecido de

EB R$ 0,01 3030 R$ 10,53 R$
31.905,90



vitaminas A e D. Isento de gorduras trans. No seu rótulo deverá ter
informação sobre glúten, tabela nutricional com iden�ficação da
porção, modo de preparo, rendimento, data de fabricação, validade
e número de lote.

56 Sim
Leite condensado / 395 grs: embalagem de papel. Em caixinha
tetra pack, valor nutricional completo, data fabricação e validade e
lote. SIF.

EB R$ 0,01 320 R$ 3,81
R$

1.219,20

57 Sim
Leite UHT integral / 1 litro: embalagem longa vida. Nome e
endereço do fabricante e a data da fabricação e validade.

EB R$ 0,01 670 R$ 3,95
R$

2.646,50

58 Sim

Macarrão integral / 500 grs.: fabricado a par�r de matéria-prima
selecionada, sã, limpa de boa qualidade; embalagem resistente e
termossoldado, de boa qualidade. Constar data de validade na
embalagem.

EB R$ 0,01 140 R$ 4,85 R$ 679,00

59 Sim

Macarrão para lasanha / 500 grs. Macarrão próprio para lasanha,
com ovos, pacote transparente polie�leno atóxico, resistente,
termossoldado. De boa qualidade, Constar data de validade na
embalagem.

EB R$ 0,01 150 R$ 6,11 R$ 916,50

60 Sim

Macarrão espaguete / 500 grs.: n. º 08; seca, com ovos; fabricado a
par�r de matéria-prima selecionada, sã, limpa e boa qualidade;
enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem resistente e
termossoldado, de boa qualidade. Constar data de validade na
embalagem.

EB R$ 0,01 1060 R$ 3,58
R$

3.794,80

61 Sim

Macarrão parafuso / 500 grs.: com ovos, enriquecido com ferro e
ácido fólico, pacote transparente polie�leno atóxico, resistente
termossoldado, de boa qualidade.Constar data de validade na
embalagem.

EB R$ 0,01 370 R$ 3,61
R$

1.335,70

62 Sim
Macarrão picado / 500 grs: para sopas �po padre nosso com ovos,
pacote transparente polie�leno atóxico,resistentetermossoldado,
de boa qualidade. Constar data de validade na embalagem.

EB R$ 0,01 430 R$ 3,61
R$

1.552,30

63 Sim

Maionese / 200 grs. Maionese Cremosa, TP. Composta de água,
óleo vegetal, amido modificado, ovos pasteurizados, açúcar,
vinagre, sal, suco de limão, conservador sorbato de potássio,
estabilizantes: goma guar e goma xantana, acidulantes: ácido lá�co
e ácido cítrico, an�oxidantes: EDTA. Com reduzido teor de gorduras
com aproximadamente 40 kcal, 4,0 de gorduras totais e 126 mg de
sódio em uma porção de 12 grs, 0 de gordura trans mais fonte de
vitamina E. Constar data de fabricação e validade na embalagem.

EB R$ 0,01 770 R$ 2,34
R$

1.801,80

64 Sim

Margarina / 500 grs.: cremosa com sal sem glúten, -fonte de
vitamina ADE, teor lipídico de 65% a 85%. Não deve conter em sua
composição gordura do �po trans. Embalada em pote plás�co
resistente, com proteção interna pós tampa (lacre). No seu rótulo
deve conter prazo de validade/lote e informação nutricional.

EB R$ 0,01 1020 R$ 4,51
R$

4.600,20

65 Sim
Milho branco / 500 grs.: para canjica de qualidade superior. Nome
e endereço do fabricante e data da fabricação e validade.

EB R$ 0,01 250 R$ 2,69 R$ 672,50

66 Sim
Milho para pipoca / 500 grs.: premium, classe amarelo, grupo duro,
�po 1, rótulo com informação nutricional, data de validade e lote.
Informação sobre glúten.

EB R$ 0,01 610 R$ 2,86
R$

1.744,60

67 Sim
Milho amarelo / 500 grs.: para canjica de qualidade superior. Nome
e endereço do fabricante, data de fabricação e validade.

EB R$ 0,01 250 R$ 2,19 R$ 547,50

68 Sim

Milho verde / 300 grs (peso líquido) e 200 grs (após drenado): em
conserva, em grãos, em lata em folha de flandres com verniz
sanitário. Rótulo com valor nutricional, informação sobre glúten,
contendo nome do fabricante, data de fabricação, validade e lote.

EB R$ 0,01 610 R$ 2,80
R$

1.708,00

69 Sim

Molho de soja (shoyo) / 870 ml: sabor marcante e equilibrado,
ingredientes: água, sal, açúcar, proteína hidrolisada de soja, álcool
potável, vinagre soja e milho fermentados, realçador de glutamato
monossódico e corante caramelo IV, do �po Ajinomoto ou similar
Nome e endereço do fabricante e a data de fabricação e validade.

EB R$ 0,01 40 R$ 12,60 R$ 504,00

70 Sim

Óleo de soja / 900 ml: refinado sem glúten em embalagem PET,
contendo 120 kcal, 14 de gorduras totais, 2 grs de gorduras
saturadas, 4 grs. De gorduras monoinsaturadas, 8 grs de gord.
polinsaturadas em uma porção de 15 ml Nome e endereço do
fabricante, data de fabricação e validade.

EB R$ 0,01 1550 R$ 4,52
R$

7.006,00

71 Sim Orégano / 70 grs.: em embalagem plás�ca atóxica contendo EB R$ 0,01 40 R$ 8,43 R$ 337,20



informações sobre o produto. Constar data de validade na
embalagem.

72 Sim
Pimenta do reino / 70 grs. Pimenta do reino moída acondicionada
em frasco. Nome e endereço do fabricante, data de fabricação e
validade.

EB R$ 0,01 35 R$ 9,99 R$ 349,65

73 Sim
Polvilho azedo / 1 KG: coloração branca, isento de sujidades, com
data de fabricação e validade.

EB R$ 0,01 1040 R$ 5,49
R$

5.709,60

74 Sim

Presunto cozido KG: Presunto cozido, produto de boa qualidade,
podendo ser adquirido na forma de peça inteira ou fa�ado em
embalagem bandeja de isopor com plás�co, devidamente
iden�ficado com marca do produto, peso e data de validade. Na
embalagem deverá conter a transcrição do registro no SIF ou IMA.

EB R$ 0,01 270 R$ 19,60
R$

5.292,00

75 Sim

Queijo �po minas KG: produto de boa qualidade. No rótulo deve
conter dados do fabricante, prazo de validade, serviço de inspeção
municipal (SIM), estadual (SIP) e/ou federal (SIF). Deve ser
entregue na forma de peça inteira embalados individualmente, em
sacos plás�cos resistentes, lacrados ou fa�ado em embalagem
bandeja de isopor com plás�co, devidamente iden�ficado com
marca, peso e data de validade.

EB R$ 0,01 440 R$ 21,63
R$

9.517,20

76 Sim

Queijo �po mussarela KG: boa qualidade, fa�ada, podendo ser
adquirido na forma peça inteira ou fa�ado em embalagem do �po
bandeja de isopor com filme plás�co, devidamente iden�ficado
com a marca do produto, peso e data de validade. Na embalagem
deverá conter a transcrição do registro no SIM, SIF ou IMA.

EB R$ 0,01 690 R$ 26,63
R$

18.374,70

77 Sim

Refrigerante / 2 litros: 1ª linha, de cola sem glúten, embalagem
plás�ca, transparente, de boa qualidade, com açúcar em sua
composição, constando iden�ficação do produto, inclusive
classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação e validade.

EB R$ 0,01 920 R$ 5,66
R$

5.207,20

78 Sim

Refrigerante / 2 litros: 1ª linha, de guaraná, embalagem plás�ca,
transparente, de boa qualidade, com açúcar em sua composição,
constando iden�ficação do produto, inclusive classificação e a
marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e
validade.

EB R$ 0,01 870 R$ 4,50
R$

3.915,00

79 Sim

Refrigerante / 2 litros: 1ª linha, de laranja. embalagem plás�ca,
transparente, de boa qualidade, com açúcar em sua composição,
constando iden�ficação do produto, inclusive classificação e a
marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e
validade.

EB R$ 0,01 870 R$ 4,50
R$

3.915,00

80 Sim

Rosquinha de coco / 400 grs.: chocolate, leite, enriquecido com
cálcio e vitaminas B1, B2, B3, B6 0 gordura trans na porção,
constando iden�ficação do produto, inclusive classificação e a
marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e
validade.

EB R$ 0,01 270 R$ 4,49
R$

1.212,30

81 Sim
Sal / 1 KG: Sal fino seco, iodado para cozinha. No seu rótulo conter
prazo de validade/lote.

EB R$ 0,01 642 R$ 1,50 R$ 963,00

82 Sim
Sardinha / 125 grs. Sardinha ao próprio suco com óleo comes�vel
com Ômega 3. Nome e endereço do fabricante, data da fabricação
e validade.

EB R$ 0,01 425 R$ 3,75
R$

1.593,75

83 Sim

Tempero em pó / 60 grs com 12 unidades: Tempero em pó �po
"Sazon" ou similar sabores variados (feijão, salada, legumes, arroz,
massas, peixes, carne e frango) embalagem 60 gramas com 12
unidades Nome e endereço do fabricante data de fabricação e
validade.

EB R$ 0,01 40 R$ 4,04 R$ 161,60

84 Sim

Suco concentrado / 1 litro: Suco de fruta natural concentrado sabor
uva, embalado em garrafas pet ou vidro. Composição mínima:
água, suco concentrado e integral. Pasteurizado e homogeneizado,
não fermentado e não alcoólico. Não deve conter glúten e nem
adição de açúcar. Rendimento de pelo menos 4,5 litros para cada
500 ml de suco. A embalagem deverá declarar a marca, nome e
endereço do fabricante, prazo de validade, lote, número do registro
no órgão competente. Aceitáveis como conservantes:
metabissulfito e benzoato de sódio; acidulante: ácido cítrico.

EB R$ 0,01 370 R$ 9,40
R$

3.478,00

85 Sim Suco concentrado / 1 litro: Suco de fruta natural concentrado sabor
caju, embalado em garrafas pet ou vidro. Composição mínima:

EB R$ 0,01 570 R$ 8,76 R$
4.993,20



água, suco concentrado e integral. Pasteurizado e homogeneizado,
não fermentado e não alcoólico. Não deve conter glúten e nem
adição de açúcar. Rendimento de pelo menos 4,5 litros para cada
500 ml de suco. A embalagem deverá declarar a marca, nome e
endereço do fabricante, prazo de validade, lote, número do registro
no órgão competente. Aceitáveis como conservantes:
metabissulfito e benzoato de sódio; acidulante: ácido cítrico.

86 Sim
Suco pronto / 1 litro: suco pronto para beber, diversos sabores em
embalagem longa vida. Nome e endereço do fabricante data de
fabricação e validade.

EB R$ 0,01 300 R$ 4,79
R$

1.437,00

87 Sim

Suco sem corantes / 200 ml: Suco pronto para beber, sabor laranja,
sem corantes ar�ficiais, acidulante ácido cítrico, aroma natural,
caixa longa vida Nome e endereço do fabricante e a data da
fabricação e validade

EB R$ 0,01 2390 R$ 1,98
R$

4.732,20

88 Sim

Suco sem corante / 200 ml: Suco pronto para beber sabor de
morango, sem corantes ar�ficiais, acidulante ácido cítrico, aroma
natural, caixa longa vida. Nome e endereço do fabricante e a data
da fabricação e validade.

EB R$ 0,01 2990 R$ 1,98
R$

5.920,20

89 Sim

Suco sem corante / 200 ml: Suco pronto para beber sabor de
uva,sem corantes ar�ficiais, acidulante ácido cítrico, aroma natural,
caixa longa vida Nome e endereço do fabricante e a data da
fabricação e validade

EB R$ 0,01 2990 R$ 1,98
R$

5.920,20

90 Sim
Tempero pronto / 500 grs: a base de alho e sal e condimentos
próprios acondicionado em pote plás�co.Nome e endereço do
fabricante, data de fabricação e validade.

EB R$ 0,01 64 R$ 4,39 R$ 280,96

91 Sim
Torresmo pururuca / 150 gramas: para ser usado em caldos,
embalagem de plás�co, lacrada, contendo informações do
fabricante, data de fabricação e validade impressas na embalagem.

EB R$ 0,01 30 R$ 8,20 R$ 246,00

92 Sim
UVAS PASSAS / 100 grs.: preta sem semente, embalagem com
dados de iden�ficação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade.

EB R$ 0,01 160 R$ 3,15 R$ 504,00

TOTAL GERAL R$ 339.575,50


