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ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$

39543 ACHOCOLATADO EM PÔ. 3000,000 QUILO       10,800 32400,00

Especificação : O produto deve conter os seguintes ingredientes básicos: cacau em pó solúvel,
açúcar e aromatizante. O produto de apresentara quantidade de cacau em pó de no mínimo 32%,
deve apresentar umidade máxima de 3% p/p. O produto não pode ser adicionado de amido e
féculas estranhas, deve ser obtido de matéria-prima sã e limpa, isenta de matérias terrosas, de
parasitas, detritos animais, cascas de sementes de cacau e outros detritos vegetais. O produto deve
apresentar aspecto de pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro caracteristico, sabor doce próprio.
O produto e suas condições devem estar de acordo com a NTA 40 (Normas Técnicas para
Chocolate-Decreto 12.486, de 20/10/78). Embalagens: Primária: Pacotes de 400 gramas.
Secundária: caixas de Papelão com 24 saches.

36464 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO PACOTE 01KG 840,000 QUILO       5,710 4796,40

Especificação : Produto obtido pela moagem, exclusivamente do grão de trigo beneficiado, são e
limpo, isento de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida,
fermentada e nem rançosa. Deve apresentar aspecto de pó fino, cor branco, cheiro próprio e odor
próprio. O produto deve ser obtido a partir de cereal limpo, desgerminado, com uma extração
máxima de 20%. Deve apresentar teor máximo de cinzas de 0,65% na base seca; teor máximo de
umidade de 14% e teor de glúten seco de o mínimo 6%p/p. O produto e suas condições deverão
estar de acordo com a NTA 35 (Normas Técnicas para Farinha de Trigo - Decreto 12486 de
20/10/78 e Resolução nº 354, de 18/07/96). Embalagens: Primária: 1kg. Secundária: 30kg.

20216 IOGURTE LÍQUIDO INTEGRAL (SABOR MORANGO) 1200,000 LITRO       12,060 14472,00
Especificação : Com polpa de fruta. Ingredientes: leite, soro de leite, fermento lácteo, açúcar, polpa
de morango. Embalagens: Primária: garrafas plásticas de até 1 Litro. Secundária: caixa de papelão
reforçada.

22105 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE SÊMOLA PASTEURIZADO 27000,000 QUILO       3,470 93690,00

Especificação : Apresentando aspecto, cor, odor, sabor e textura característico. As características
físicas, químicas e fisio-químicas e o acondicionamento deverá estar de acordo com a Resolução nº
93, de 31/10/2000. Embalagens: Primária: Plásticos, atóxicos, unidade de 500 gramas, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e de acordo com a Resolução
CNNPA nº 12, de 1978 - ANVISA/ms; Secundária: Fardo plástico transparente de até 5Kg.

39563 OVOS 9000,000 DÚZIA       8,500 76500,00
Especificação : De galinha de granja, primeira qualidade, branco, fresco, sem rachaduras;
embalagem em lamina de papelão forte,inodoro e seco, padronizadas, rotuladas e lacradas.
Embalagem Primária: Cubas com 12 unidades.

22106 PÃO. 18000,000 QUILO       18,550 333900,00
Especificação : De cachorro quente, peso de 50g mais ou menos. Embalagem: Plásticas, limpas,
atóxicas, contendo 1kg.

20140 SALSICHA TIPO VIENA 7000,000 QUILO       7,160 50120,00
Especificação : Com no máximo de 2% de amido. Com aspecto característico, cor própria sem
manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no
máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP. Embalagens: Primária: latas de 180 gramas;
Secundária: caixas de papelão com 24 unidades.

30990 TOMATE 13560,000 QUILO       4,660 63189,60

Especificação : Deverá ser de primeira qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta. Devendo estar
fresco. Tamanho, cor, aroma e sabor próprio da variedade. Não estarem danificados por lesões que
afetem suas características. Não devem conter terra, sujidades ou corpos estranhos aderentes a a
superfície da casca. Deve atender a padrões microbiológicos da RDC n°12 de 02/01/01 da ANVISA.
Embalagem primária: redes plásticas com até 1kg.

22104 LEITE EM PÓ  INTEGRAL 21800,000 QUILO       24,060 524508,00
Especificação : Aspecto: pó uniforme sem grumos, cor: branco amarelado, não conter substancias
estranhas, macro e microscopicamente visíveis. Características físico-químicas: o leite em pó
deverá conter apenas proteínas, açúcares, gorduras, e outras substâncias minerais do leite e nas
mesmas proporções relativas, salvo quando ocorrer originada por processo tecnologicamente
adequada. Composição média por 100g (mínimo de 26g de proteínas e 26g de gordura totais).
Embalagens: Primária: Individual aluminizada de 200g/saco. Secundária: fardo de papel de até
10kg.

30984 PEITO DE FRANGO CONGELADO 18000,000 QUILO       12,880 231840,00

Especificação : Aspecto próprio, não amolecido, não pegajoso, cor própria s/ manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagens:
Primária: Individual, plástica, atóxica, com até 4kg; Secundária: caixa de papelão até 20 Kg.

20215 FARINHA LÁCTEA 360,000 QUILO       20,100 7236,00
Especificação : sabor natural, contendo: açúcar, leite em pó integral, vitaminas, minerais, sal e
aromatizantes. Contem glúten. Embalagens: Primária: sache de até 500 gramas. Secundária: caixa
de papelão até 5kg.

20142 SAL 15500,000 QUILO       2,640 40920,00

Especificação : Refinado, para consumo doméstico, embalagem com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções
da ANVISA/MS. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Embalagens: Primária: até 1 kg; Secundária: plástica transparente de até 30 Kg.

20208 BISCOITO DOCE TIPO MARIA TRADICIONAL 3960,000 QUILO       6,270 24829,20
Especificação : Contendo basicamente farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico(vitamina
B9), gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, soro de leite, lecitina de soja, fermento
químico, sal, Contém glúten. Embalagens: Primária: plástica, atóxica com 400 gramas; Secundária:
caixa de papelão até 4Kg.

20219 ÓLEO DE SOJA REFINADO 15500,000 LITRO       6,050 93775,00
Especificação : Comestível, puro, refinado, sem colesterol, rico em vitamina E, embalagem com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. Embalagens: Primária: de até 900ml. Secundária:
caixa de papelão com até 20 unidades.

22086 ARROZ TIPO 1 - KG 36450,000 QUILO       6,400 233280,00

Especificação : Tipo 1 Classe Longo Fino c/ Grãos Limpos de prodedência Nacional e de safra
corrente, isento de mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido de acordo as normas e Resoluções
vigentes da ANVISA/MS. Embalagens: Primária: Plástica transparente, atóxica resistente com 1Kg.
Secundária: Fardo plástico transparente até 30Kg.

22088 FEIJÃO CARIOQUINHA 7200,000 QUILO       9,850 70920,00
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Especificação : Tipo 1 "in natura", Grãos de tamanhos e formas naturais, maduros, limpos e secos.
Validade 3 meses na data da entrega. Embalagens: Primária: 1 Kg; Secundária: Fardo de 30 Kg.

36552 AÇÚCAR CRISTAL - KG 14300,000 QUILO       4,150 59345,00

Especificação : Produto obtido do suco da cana de açúcar, isento de fermentação, isento de
sujidades, de matérias terrosas, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. O produto deve
conter o mínimo de 99% de sacarose, admitindo umidade máxima de 0,3%p/p. O produto deve estar
em condições de acordo com a NTA 52/53 (Normas Técnicas para Açúcar-Decreto 12.486 de
27/10/78). Embalagem Primária: transparente, atóxica resistente com 01kg. Embalagem Secundária: 
Fardo plástico transparente até 30kg.

39548 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. 4050,000 QUILO       6,340 25677,00
Especificação : Contendo basicamente farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico
(vitamina B9), gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, soro de leite, lecitina de soja,
fermento químico, sal. Contém glúten. Embalagens: Primária: plástica, atóxica com 400 gramas;
Secundária: caixa de papelão até 4kg.

Total : 1981398,20
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