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3.3 – PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO 

Nº ITEM/DESCRIÇÃO UNID. MEDIDA 
QUANT. 

MÁXIMA 

VALOR 

UNITÁRIO 

(EM R$) 

VALOR 

TOTAL 

(EM R$) 

01 

Arroz beneficiado, tipo: agulhinha, 

branco, subgrupo: polido, classe: longo 

fino, qualidade: tipo 1 

Embalagem 

5kg 
420 28,56 11.995,20 

02 

Arroz beneficiado, tipo: agulhinha, 

branco, subgrupo: polido, classe: longo 

fino, qualidade: tipo 1 

Embalagem 

1kg 
8.292 5,62 46.601,04 

03 

Amido de Milho, embalagem em papel 

impermeável, limpo, não violado, que 

garanta a integridade do produto. A 

embalagem deverá conter dados de 

identificação, procedência, informações 

nutricionais, lote, quantidade, fabricação e 

validade. 

Pacote 500g 164 5,47 897,08 

04 

Aveia em Flocos Finos, contendo 

rótulo/informação nutricional, data de 

fabricação, lote e validade. 

Embalagem 

com 500g 
10 7,13 71,30 

05 

Aveia em Flocos Grossos, contendo 

rótulo/informação nutricional, data de 

fabricação, lote e validade. 

Embalagem 

com 200g 
3.768 4,09 15.411,12 

06 Feijão preto, Tipo 1, grupo: 1 
Embalagem 

1kg 
4.449 8,64 38.439,36 

07 
Feijão Vermelho, classe cores, Tipo 1, 

grupo: 1 

Embalagem 

1Kg 
70 9,03 632,10 

08 Fermento químico, em pó. Lata 100g 40 2,80 112,00 

09 

Farinha de aveia, com rótulo/informação 

nutricional, data de fabricação de data de 

validade. 

Pacote 200g 240 3,72 892,80 

10 

Farinha de trigo, grupo: doméstico, tipo: 

tipo 1, especial, ingrediente adicional: 

com fermento, fortificada com ferro e 

ácido fólico 

Embalagem 

1kg 
50 4,11 205,50 

11 

Farinha de trigo, grupo: industrial, tipo: 

tipo 1, especial, ingrediente adicional: 

sem fermento 

Embalagem 

1kg 
50 4,41 220,50 

12 
Farinha de rosca, base: de pão torrado, 

apresentação: grânulos finos, médios 

Embalagem 

1kg 
20 3,93 78,60 

13 
Farinha de rosca, base: de pão torrado, 

apresentação: grânulos finos, médios 

Embalagem 

500g 
30 3,68 110,40 

14 

Óleo vegetal comestível, tipo: puro, 

espécie vegetal: soja, tipo qualidade: tipo 

1 

Embalagem 

900ml 
1.846 8,84 16.318,64 

15 

Azeite, espécie vegetal: de oliva, tipo: 

puro, teor da acidez: extravirgem - menor 

que 0,8% 

Embalagem 

500ml 
280 17,47 4.891,60 

16 

Vinagre, matéria-prima: maçã, tipo: 

aromático, acidez: 4,20 per, aspecto 

físico: líquido, aspecto visual: límpido e 

sem depósitos 

Frasco 750 ml 50 5,33 266,50 

17 

Sal, tipo: refinado, aplicação: alimentícia, 

teor máximo sódio: 196 mg,g, aditivos: 

iodo, prussiato amarelo soda, acidez: 7,20 

ph 

Embalagem 

1kg 
615 2,79 1.715,85 

18 

Farinha de milho, grão: amarelo, tipo: 

fubá, característica adicional: 

transgênico, ingrediente adicional: 

fortificada com ferro e ácido fólico 

Embalagem 

1kg 
1.190 3,27 3.891,30 

19 
Fubá de milho, pré-cozido, enriquecido 

com Ferro e Ácido Fólico, rico em fibras 

Embalagem 

1kg 
30 3,11 93,30 
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e Vitaminas B6 e E, e fonte de Vitamina 

B1. 

20 

Farinha de mandioca, grupo: seca, 

subgrupo: branca, torrada, classe: fina, 

aspecto físico: tipo 1, acidez: baixa acidez 

Embalagem 

1kg 
20 4,26 85,20 

21 

Farinha de mandioca, fina, branca, 

crua, embalada em pacotes plásticos de 

1kg. 

Embalagem 

1kg 
569 4,50 2.560,50 

22 

Canjiquinha, farinha de milho, grão: 

amarelo, tipo: xerém, característica 

adicional: transgênico  

Embalagem 

1kg 
1.082 3,97 4.295,54 

23 
Canjiquinha, milho triturado, textura 

média, não contém glúten. 

Embalagem 

500g 
30 3,06 91,80 

24 
Farinha de Quibe, composição: grãos de 

trigo selecionados e moídos, tipo: cru 

Embalagem 

500g 
20 3,49 69,80 

25 
Chocolate granulado, granulado macio, 

sabor tradicional. 
Pacote 150g 20 4,85 97,00 

26 

Canjica, grupo: especial, nº 3, subgrupo: 

despeliculada, classe: branca, qualidade: 

tipo 1, característica adicional: não 

transgênico 

Embalagem 

500g 
70 3,02 211,40 

27 

Batata processada, espécie: inglesa, tipo 

formato: palha, tipo: frita, apresentação: 

pronto para consumo 

Embalagem 

500g 
100 13,29 1.329,00 

28 
Açúcar refinado, coloração: branca, 

prazo validade mínimo: 12 meses 

Embalagem 

1kg 
80 3,72 297,60 

29 
Açúcar cristal, prazo validade mínimo: 

12 meses 

Embalagem 

5kg 
510 16,11 8.216,10 

30 
Açúcar cristal, prazo validade mínimo: 

12 meses 

Embalagem 

1Kg 
756 5,89 4.452,84 

31 

Adoçante Sachê Estévia – Aspecto 

físico: pó fino branco, ingredientes: 

estévia, tipo: dietético, sem adição 

aspartame, ciclamato, sacarina etc, 

contendo rótulo/informação nutricional, 

data de fabricação, lote e data de validade. 

Cx. C/ 50 und 6 8,89 53,34 

32 

Adoçante tipo: dietético, aspecto físico: 

líquido transparente, ingrediente: 

Sucralose, prazo de validade: 1 ano, 

características adicionais: bico dosador. 

Frasco 100ml 30 3,13 93,90 

33 

Suco, apresentação: líquido, sabor: caju, 

tipo: natural, características adicionais: 

concentrado, rendimento mínimo, 1 parte 

de suco- 

Frasco 500ml 200 3,61 722,00 

34 

Suco, apresentação: líquido, sabor: caju, 

tipo: natural, características adicionais: 

concentrado, rendimento mínimo, 1 parte 

de suco- 

Frasco 1 Litro 100 7,61 761,00 

35 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

maracujá, tipo: natural, características 

adicionais: concentrado, rendimento 

mínimo, 1 parte de suco- 

Frasco 500ml 100 6,41 641,00 

36 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

maracujá, tipo: natural, características 

adicionais: concentrado, rendimento 

mínimo, 1 parte de suco- 

Frasco 1 Litro 100 12,01 1.201,00 

37 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

goiaba, tipo: natural, características 

adicionais: concentrado, rendimento 

mínimo, 1 parte de suco- 

Frasco 500ml 200 4,23 846,00 

38 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

goiaba, tipo: natural, características 

adicionais: concentrado, rendimento 

mínimo, 1 parte de suco- 

Frasco 1 Litro 100 7,97 797,00 
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39 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

manga, tipo: natural, características 

adicionais: concentrado, rendimento 

mínimo, 1 parte de suco- 

Frasco 500ml 200 5,34 1.068,00 

40 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

manga, tipo: natural, características 

adicionais: concentrado, rendimento 

mínimo, 1 parte de suco- 

Frasco 1 Litro 100 6,34 634,00 

41 

Suco, apresentação: líquido, sabor: uva, 

tipo: natural, características adicionais: 

concentrado, rendimento mínimo, 1 parte 

de suco- 

Frasco 500ml 100 6,07 607,00 

42 

Suco, apresentação: líquido, sabor: uva, 

tipo: natural, características adicionais: 

concentrado, rendimento mínimo, 1 parte 

de suco- 

Frasco 1 Litro 100 9,46 946,00 

43 

Suco, apresentação: líquido, sabor: uva, 

tipo: natural, características adicionais: a 

base de polpa, validade: 3 meses 

Caixa 200ml 2.500 1,48 3.700,00 

44 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

acerola e laranja, tipo: natural, 

características adicionais: a base de polpa, 

validade: 3 meses 

Caixa 200ml 2.500 1,48 3.700,00 

45 
Chá de camomila, uso: alimentício, 

apresentação: saquinhos de 15g 

Caixa com 15 

sachês 
10 3,46 34,60 

46 
Chá de erva doce, apresentação: sachê 

com 15 gramas 

Caixinha com 

15 sachês 
10 3,84 38,40 

47 
Azeitona, azeitona verde, sem caroço, em 

salmoura (água e sal), não contém glúten. 

Embalagem de 

200g 
110 7,67 843,70 

48 

Achocolatado, apresentação: pó, sabor: 

tradicional, característica adicional: 

enriquecido com vitaminas 

Lata 400g 280 5,91 1.654,80 

49 

Achocolatado, em pó solúvel, contem 

Activ-Go, combinação de nutrientes, 

fonte de cálcio, ferro  vitamina A, C, D e 

vitaminas do complexo B, ingredientes: 

açúcar, cacau em pó, maltodextrina, 

minerais, vitaminas, emulsificante lecitina 

de soja e aromatizante, contém glúten e 

traços de leite;  

Embalagem 

800g 
70 13,72 960,40 

50 

Achocolatado líquido, sabor: tradicional, 

prazo validade mínimo: 06 meses, 

característica adicional: enriquecido com 

vitaminas 

Cx. 200ml 2.500 1,69 4.225,00 

51 
Leite fluido, origem: de vaca, tipo: a, teor 

gordura: integral, processamento: uht 
Caixa 1L 5.220 4,20 21.924,00 

52 Leite UHT desnatado Caixa 1L 400 4,68 1.872,00 

53 

Leite condensado, tipo: integral, 

ingrediente básico: leite in natura, prazo 

validade mínimo: 12 meses 

Caixa 395g 290 5,47 1.586,30 

54 

Leite Zero Lactose em pó para dietas 

com restrição de lactose, rico em ferro, 

zinco e vitaminas A,C e D. Com 

rótulo/informação nutricional, data de 

fabricação, lote e data de validade. 

Embalagem 

400g 
18 16,34 294,12 

55 

Leite à Base de Soja em pó, leite em pó, 

sabor original, alimento com proteína 

isolada de soja, rico em cálcio, fósforo, 

ferro, zinco e Vitaminas A, B1, B2, B6, 

12, D e ácido fólico. Não contem glúten, 

rótulo/informação nutricional, data de 

fabricação, lote e data de validade. 

Lata 300g 12 14,45 173,40 
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56 

Suplemento Alimentar Infantil, sabor 

BAUNILHA, de alto valor protéico, 

enriquecido de vitaminas e minerais, com 

rótulo, informação nutricional, data de 

fabricação, lote e data de validade.  

Embalagem 

360g 
6 30,69 184,14 

57 

Suplemento alimentar Infantil, sabor 

CHOCOLATE, alto valor protéico, 

enriquecido de vitaminas e minerais, com 

rótulo, informação nutricional, data de 

fabricação, lote e data de validade.   

Embalagem 

360g 
6 31,03 186,18 

58 
Creme de leite, teor gordura: até 20% de 

gordura, processamento: uht 

Embalagem 

200g 
200 2,83 566,00 

59 
Creme de leite, teor gordura: até 20% de 

gordura, processamento: uht 
Lata com 300g 80 5,44 435,20 

60 
Gelatina alimentícia, apresentação: pó, 

sabor: framboesa, origem: animal 
Pacote 35g 550 1,34 737,00 

61 
Gelatina alimentícia, apresentação: pó, 

sabor: morango, origem: animal 
Pacote 35g 400 1,28 512,00 

62 
Geléia, tipo: mocotó, sabor: natural, prazo 

validade mínimo: 12 meses 
Caixa 220g 140 3,11 435,40 

63 

Goma de Tapioca, com rótulo, 

informação nutricional, data de 

fabricação, lote e data de validade. 

Embalagem 

500g 
840 4,69 3.939,60 

64 

Iogurte integral com polpa de frutas, 

sabor MORANGO, sem glúten. 

Inspecionado e Registrado na Secretaria 

de Estado de Agricultura. O Transporte 

deverá ser feito em caminhão frigorífico, 

com rótulo/informação nutricional, data 

de fabricação, lote e data de validade. 

Embalagem 

Mínima 900g 
2.778 7,31 20.307,18 

65 

Iogurte integral com polpa de frutas, 

sabor PÊSSEGO, sem glúten. 

Inspecionado e Registrado na Secretaria 

de Estado de Agricultura. O Transporte 

deverá ser feito em caminhão frigorífico, 

com rótulo/informação nutricional, data 

de fabricação, lote e data de validade. 

Embalagem 

Mínima 900g 
2.778 6,76 18.779,28 

66 

Iogurte Natural Integral Sem Açúcar, 

somente leite pasteurizado e/ou leite 

reconstituído integral e fermento lácteo, 

sem adição de açúcar, amido modificado 

ou glúten. O Transporte deverá ser feito 

em caminhão frigorífico, com 

rótulo/informação nutricional, data de 

fabricação, lote e data de validade. 

Copo 170g 4.230 2,78 11.759,40 

67 
Iogurte Natural Integral, sabor: 

sortidos, com polpa ou pedaços de fruta. 
Copo 170g 2.500 2,51 6.275,00 

68 
Ovo, origem: galinha, grupo: vermelho, 

classe: a, tipo: grande 

Bandeja com 

12 unidades 
4.540 8,30 37.682,00 

69 

Café, apresentação: torrado moído, 

intensidade: intensa ou extra forte, tipo: 

superior, empacotamento: vácuo 

Pacote 500g 2.360 11,83 27.918,80 

70 Bicarbonato de sódio, apresentação: pó 
Embalagem 

100g 
70 4,93 345,10 

71 
Milho verde, em conserva, cozido à 

vapor, embalado à vácuo. 

Embalagem 

200g 
145 2,89 419,05 

72 
Ervilha em conserva, cozido à vapor, 

embalado à vácuo. 

Embalagem 

200g 
115 2,80 322,00 

73 

Mistura para Bolo, ingredientes: açúcar, 

farinha de trigo enriquecida com Ferro e 

Ácido Fólico, cacau em pó, fécula de 

mandioca modificada, sal e corante, 

contém glúten. Sabores sortidos. 

Pacote com 

450g 
70 6,67 466,90 
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74 

Massa de tomate, tipo: extrato 

concentrado, composição: tradicional, 

apresentação: creme 

Embalagem 

340g (Exceto 

em lata) 
1.030 1,37 1.411,10 

75 

Massa de tomate, tipo: extrato 

concentrado, composição: tradicional, 

apresentação: creme 

Embalagem 

540g 
80 5,35 428,00 

76 

Biscoito, apresentação: oval, sabor: 

maizena, classificação: doce, 

características adicionais: sem recheio, 

aplicação: alimentação humana, prazo 

validade: 1 ano 

Pacote 400g 375 4,92 1.845,00 

77 

Biscoito de Polvilho, Sem Lactose, sem 

Glúten, contendo rótulo/informação 

nutricional, fabricação, lote e validade. 

Zero Gordura Trans 

Pacote 100g 350 4,39 1.536,50 

78 

BISCOITO SALGADO, tipo CREAM-

CRAKER, tradicional, ingredientes: 

farinha de trigo fortificada com Ferro e 

Ácido Fólico, gordura vegetal (soja e 

palma), amido, extrato de malte, açúcar 

invertido, soro de leite em pó, sal 

refinado, fermento biológico, fermento 

químico bicarbonato de sódio, 

estabilizante Lecitina de Soja e aroma 

idêntico ao natural, contém Glúten, 

acondicionado em saco plástico 

impermeável, fechado, com sub 

embalagens internas, pacote com 400 g 

(As embalagens devem conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, 

número de lote, data de validade, 

quantidade do produto) Validade mínima 

de 06 (seis) meses a partir da data de 

entrega 

Pacote 400g 335 5,27 1.765,45 

79 

Biscoito Salgado Cream Cracker, de 

primeira qualidade; íntegro e crocante. À 

base de farinha de trigo enriquecida com 

ferro, ácido fólico e rótulo/informação 

nutricional, data de fabricação, lote e data 

de validade. Zero gordura trans (no 

rótulo pode conter até 0,2g por porção).  

Pacote 400g 1.320 5,29 6.982,80 

80 

Biscoito de Coco, doce, sem recheio, 

tipo: rosquinha, aplicação: alimentação 

humana, ingredientes: açúcar, farinha de 

trigo e glúten 

Pacote 500g 120 7,54 904,80 

81 
Queijo mussarela, origem: de vaca, 

variedade: apresentação: fatiado 
Kg 120 27,03 3.243,60 

82 
Maionese, tipo: tradicional, aplicação: 

uso culinário 
Pote 500g 635 3,92 2.489,20 

83 

Presunto de pernil, tipo preparação: 

cozido, composição: sem capa de gordura, 

apresentação: fatiado, estado de 

conservação: resfriado(a) 

Kg 120 19,93 2.391,60 

84 

Mortadela, tipo preparação: cozido, 

composição: sem toucinho em cubos, 

apresentação: fatiado, estado de 

conservação: resfriado(a) 

Kg 192 13,71 2.632,32 

85 Queijo Parmesão, ralado Pacote 50g 65 4,49 291,85 

86 Requeijão Cremoso  
Embalagem 

300g 
120 10,73 1.287,60 

87 
Margarina cremosa com sal, 

composição básica: mínimo de 80% de 

Embalagem 

500g 
1.230 5,80 7.134,00 
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gordura.  

88 
Manteiga, tipo: primeira qualidade, 

composição: com sal 
Pote 200g 5.864 8,18 47.967,52 

89 
Leite coco, tipo: integral, prazo validade 

mínimo: 12 meses 
Garrafa 200ml 75 3,29 246,75 

90 

Refrigerante, material: água gaseificada, 

açúcar, extrato noz de cola, sabor: aroma 

natural, características adicionais: cafeína, 

corante caramelo iv, acidulante ins 338 

Garrafa 2L 1.130 3,22 3.638,60 

91 Refrigerante, sabor: cola Garrafa 2,25L 45 7,46 335,70 

92 

Refrigerante, material: água gaseificada, 

açúcar, semente guaraná 0,025%, sabor: 

aroma sintético, características adicionais: 

acidulante ins 330, caramelado iv, 

conservador 211 

Garrafa 2L 95 3,34 317,30 

93 

Refrigerante, material: água gasosa, 

xarope, sabor: guaraná, características 

adicionais: dietético 

Garrafa 2L 95 3,30 313,50 

94 

Refrigerante, material: água gasosa, 

xarope, sabor: cola, características 

adicionais: dietético 

Garrafa 2L 95 3,08 292,60 

95 
Alho, apresentação: natural, adicional: 

cabeça 
Kg 1.002 22,39 22.434,78 

96 Cebola branca Kg 506 4,00 2.024,00 

97 Tomate salada Kg 280 4,80 1.344,00 

98 Abóbora moranga Kg 70 3,56 249,20 

99 Brócolis Unidade 130 5,85 760,50 

100 Pepino Kg 95 4,00 380,00 

101 Pimentão verde kg 20 3,98 79,60 

102 Alface lisa Unidade 50 1,62 81,00 

103 Alface americana Unidade 780 1,87 1.458,60 

104 Agrião Maço 35 1,46 51,10 

105 Batata inglesa Kg 480 3,40 1.632,00 

106 Cenoura Kg 170 2,98 506,60 

107 Inhame Kg 110 3,89 427,90 

108 Batata doce Kg 135 4,28 577,80 

109 Beterraba Kg 90 5,37 483,30 

110 Quiabo Kg 80 6,73 538,40 

111 Chuchu verde Kg 170 1,75 297,50 

112 Abobrinha italiana Kg 50 3,72 186,00 

113 Repolho branco, verde Kg 30 3,51 105,30 

114 Vagem manteiga Kg 80 6,68 534,40 

115 Jiló kg 40 4,11 164,40 

116 Salsa, apresentação: natural Maço 30 1,46 43,80 

117 Cebolinha, apresentação: natural Maço 30 1,54 46,20 

118 Coentro, apresentação: em pó Pacote 10g 25 1,96 49,00 
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119 Orégano, apresentação: desidratado Pacote 10g 30 1,63 48,90 

120 Pimenta do reino, em pó, moída, preta. Pacote 10g 10 1,59 15,90 

121 Cravo da índia Pacote 10g 15 2,55 38,25 

122 Cravo da índia Pacote 20g 30 1,68 50,40 

123 Canela em pau Pacote 10g 15 1,86 27,90 

124 Canela em pau Pacote 20g 30 3,36 100,80 

125 Caldo de carne, apresentação: em pó Cx. 114g 50 2,57 128,50 

126 Caldo de Galinha, apresentação: em pó Cx, 114g 50 2,55 127,50 

127 Couve-flor Unidade 170 5,20 884,00 

128 Couve manteiga, verdura: in natura Maço 130 2,92 379,60 

129 Laranja pera, apresentação: natural Kg 280 3,29 921,20 

130 Maçã Fuji, apresentação: natural Kg 360 8,48 3.052,80 

131 Pera portuguesa, apresentação: natural Kg 140 9,46 1.324,40 

132 
Pera Argentina/ Pera Williams, 

apresentação: natural 
Kg 408 9,86 4.022,88 

133 
Banana prata, banana branca, 

apresentação: natural 
Kg 360 2,92 1.051,20 

134 
Banana da terra, banana comprida, 

apresentação: natural 
Kg 50 4,49 224,50 

135 Mamão formoso, apresentação: natural Kg 70 4,53 317,10 

136 Mamão papaia, apresentação: natural 
 

Kg 
852 2,63 2.240,76 

137 
Melancia vermelha, apresentação: 

natural 
Kg 1.418 6,19 8.777,42 

138 Melão amarelo, apresentação: natural Kg 85 5,50 467,50 

 

139 
Manga Palmer, apresentação: natural Kg 1.716 4,80 8.236,80 

140 Manga Rosa, apresentação natural Kg 65 5,30 344,50 

141 Morango, apresentação: natural Kg 50 24,49 1.224,50 

142 Uva rubi, apresentação: natural Kg 50 11,88 594,00 

143 Uva Crimson, apresentação: natural Kg 30 9,80 294,00 

144 

Carne bovina in natura, tipo corte: 

coxão mole, apresentação: cortada em 

cubos, estado de conservação: congelada. 

O produto deverá conter no rótulo, 

dados do fornecedor tais como: Nome, 

Endereço e CNPJ; Rótulo padronizado 

do Ministério da Agricultura para 

produtos alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da peça, 

N° de registro de inspeção do SIF ou 

SIE, Data de Produção/Lote, data de 

Validade, Temperatura de 

Congelamento, Informações 

Nutricionais e Peso da Embalagem. O 

transporte deverá – ser feito em 

caminhão frigorífico. A data de 

produção não deverá estar superior a 

60 (sessenta) dias no ato da entrega. 

Kg 120 34,33 4.119,60 
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145 

Carne bovina in natura, tipo corte: 

patinho, apresentação: fatiada em bife, 

estado de conservação: resfriada. O 

produto deverá conter no rótulo, dados 

do fornecedor tais como: Nome, 

Endereço e CNPJ; Rótulo padronizado 

do Ministério da Agricultura para 

produtos alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da peça, 

N° de registro de inspeção do SIF ou 

SIE, Data de Produção/Lote, data de 

Validade, Temperatura de 

Congelamento, Informações 

Nutricionais e Peso da Embalagem. O 

transporte deverá – ser feito em 

caminhão frigorífico. A data de 

produção não deverá estar superior a 

60 (sessenta) dias no ato da entrega. 

Kg 50 36,57 1.828,50 

146 

Carne bovina in natura, tipo corte: 

patinho, apresentação: peça inteira, 

estado de conservação: congelada. O 

produto deverá conter no rótulo, dados 

do fornecedor tais como: Nome, 

Endereço e CNPJ; Rótulo padronizado 

do Ministério da Agricultura para 

produtos alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da peça, 

N° de registro de inspeção do SIF ou 

SIE, Data de Produção/Lote, data de 

Validade, Temperatura de 

Congelamento, Informações 

Nutricionais e Peso da Embalagem. O 

transporte deverá – ser feito em 

caminhão frigorífico. A data de 

produção não deverá estar superior a 

60 (sessenta) dias no ato da entrega. 

Kg 4.766 35,40 168.716,40 

147 

Carne bovina in natura, tipo corte: 

coxão mole, apresentação: moída, estado 

de conservação: resfriada. O produto 

deverá conter no rótulo, dados do 

fornecedor tais como: Nome, Endereço 

e CNPJ; Rótulo padronizado do 

Ministério da Agricultura para 

produtos alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da peça, 

N° de registro de inspeção do SIF ou 

SIE, Data de Produção/Lote, data de 

Validade, Temperatura de 

Congelamento, Informações 

Nutricionais e Peso da Embalagem. O 

transporte deverá – ser feito em 

caminhão frigorífico. A data de 

produção não deverá estar superior a 

60 (sessenta) dias no ato da entrega. 

Kg 70 32,50 2.275,00 

148 

Carne bovina in natura, tipo corte: 

músculo traseiro, apresentação: cortada 

em cubos, estado de conservação: 

resfriada. O produto deverá conter no 

rótulo, dados do fornecedor tais como: 

Nome, Endereço e CNPJ; Rótulo 

padronizado do Ministério da 

Agricultura para produtos alimentícios, 

contendo informações tais como: O 

peso da peça, N° de registro de inspeção 

do SIF ou SIE, Data de Produção/Lote, 

Kg 70 28,81 2.016,70 
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data de Validade, Temperatura de 

Congelamento, Informações 

Nutricionais e Peso da Embalagem. O 

transporte deverá – ser feito em 

caminhão frigorífico. A data de 

produção não deverá estar superior a 

60 (sessenta) dias no ato da entrega. 

149 

Carne bovina in natura, tipo corte: 

músculo traseiro, apresentação: peça 

inteira de 2 a 4kg, estado de conservação: 

congelada. O produto deverá conter no 

rótulo, dados do fornecedor tais como: 

Nome, Endereço e CNPJ; Rótulo 

padronizado do Ministério da 

Agricultura para produtos alimentícios, 

contendo informações tais como: O 

peso da peça, N° de registro de inspeção 

do SIF ou SIE, Data de Produção/Lote, 

data de Validade, Temperatura de 

Congelamento, Informações 

Nutricionais e Peso da Embalagem. O 

transporte deverá – ser feito em 

caminhão frigorífico. A data de 

produção não deverá estar superior a 

60 (sessenta) dias no ato da entrega. 

kg 4.148 31,63 131.201,24 

150 

Carne bovina in natura, contra-filé, 

fatiado em bifes, estado de conservação: 

resfriado. O produto deverá conter no 

rótulo, dados do fornecedor tais como: 

Nome, Endereço e CNPJ; Rótulo 

padronizado do Ministério da 

Agricultura para produtos alimentícios, 

contendo informações tais como: O 

peso da peça, N° de registro de inspeção 

do SIF ou SIE, Data de Produção/Lote, 

data de Validade, Temperatura de 

Congelamento, Informações 

Nutricionais e Peso da Embalagem. O 

transporte deverá – ser feito em 

caminhão frigorífico. A data de 

produção não deverá estar superior a 

60 (sessenta) dias no ato da entrega. 

kg 150 39,60 5.940,00 

151 

Fígado Bovino, peça inteira de 2 a 4kg, 

embalado à vácuo, resfriado. O produto 

deverá conter no rótulo, dados do 

fornecedor tais como: Nome, Endereço 

e CNPJ; Rótulo padronizado do 

Ministério da Agricultura para 

produtos alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da peça, 

N° de registro de inspeção do SIF ou 

SIE, Data de Produção/Lote, data de 

Validade, Temperatura de 

Congelamento, Informações 

Nutricionais e Peso da Embalagem. O 

transporte deverá – ser feito em 

caminhão frigorífico. A data de 

produção não deverá estar superior a 

60 (sessenta) dias no ato da entrega. 

kg 60 14,87 892,20 

152 Fígado Bovino, fresco, cortado em bife. kg 80 15,10 1.208,00 
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153 

Filezinho de frango Empanado, tipo 

sassami. Carne de ave in natura, tipo 

animal: frango, tipo corte: filezinho 

(sassami), apresentação: inteiro, estado de 

conservação: congelado(a), 

processamento: sem pele, sem osso 

kg 70 15,71 1.099,70 

154 

Carne de ave in natura, tipo animal: 

frango, tipo corte: coxa e sobrecoxa, 

apresentação: inteiro, estado de 

conservação: congelado(a), 

processamento: com pele, com osso O 

produto deverá conter no rótulo, dados 

do fornecedor tais como: Nome, 

Endereço e CNPJ; Rótulo padronizado 

do Ministério da Agricultura para 

produtos alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da peça, 

N° de registro de inspeção do SIF ou 

SIE, Data de Produção/Lote, data de 

Validade, Temperatura de 

Congelamento, Informações 

Nutricionais e Peso da Embalagem. O 

transporte deverá – ser feito em 

caminhão frigorífico. A data de 

produção não deverá estar superior a 

60 (sessenta) dias no ato da entrega. 

Kg 140 9,31 1.303,40 

155 

Carne de ave in natura, tipo: 

Sobrecoxa de frango. Estado de 

conservação: RESFRIADO. O produto 

deverá conter no rótulo, dados do 

fornecedor tais como: Nome, Endereço 

e CNPJ; Rótulo padronizado do 

Ministério da Agricultura para 

produtos alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da peça, 

N° de registro de inspeção do SIF ou 

SIE, Data de Produção/Lote, data de 

Validade, Temperatura de 

Congelamento, Informações 

Nutricionais e Peso da Embalagem. O 

transporte deverá – ser feito em 

caminhão frigorífico. A data de 

produção não deverá estar superior a 

60 (sessenta) dias no ato da entrega. 

Kg 500 9,48 4.740,00 

156 

Carne de ave in natura, tipo corte: filé de 

peito de frango, apresentação: fatiado, 

estado de conservação: CONGELADO, 

processamento: sem pele, sem osso. Em 

bandejas de 1kg. O produto deverá 

conter no rótulo, dados do fornecedor 

tais como: Nome, Endereço e CNPJ; 

Rótulo padronizado do Ministério da 

Agricultura para produtos alimentícios, 

contendo informações tais como: O 

peso da peça, N° de registro de inspeção 

do SIF ou SIE, Data de Produção/Lote, 

data de Validade, Temperatura de 

Congelamento, Informações 

Nutricionais e Peso da Embalagem. O 

transporte deverá – ser feito em 

caminhão frigorífico. A data de 

produção não deverá estar superior a 

60 (sessenta) dias no ato da entrega. 

Kg 4.386 12,60 55.263,60 
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157 

Carne de ave in natura, tipo corte: filé de 

peito de frango, apresentação: fatiado, 

estado de conservação: RESFRIADO, 

processamento: sem pele, sem osso O 

produto deverá conter no rótulo, dados 

do fornecedor tais como: Nome, 

Endereço e CNPJ; Rótulo padronizado 

do Ministério da Agricultura para 

produtos alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da peça, 

N° de registro de inspeção do SIF ou 

SIE, Data de Produção/Lote, data de 

Validade, Temperatura de 

Congelamento, Informações 

Nutricionais e Peso da Embalagem. O 

transporte deverá – ser feito em 

caminhão frigorífico. A data de 

produção não deverá estar superior a 

60 (sessenta) dias no ato da entrega. 

Kg 330 13,10 4.323,00 

158 

Moela de Frango. Descrição: Carne de 

ave in natura, tipo animal: frango, tipo 

corte: moela, apresentação: inteiro, estado 

de conservação: congelada. O produto 

deverá conter no rótulo, dados do 

fornecedor tais como: Nome, Endereço 

e CNPJ; Rótulo padronizado do 

Ministério da Agricultura para 

produtos alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da peça, 

N° de registro de inspeção do SIF ou 

SIE, Data de Produção/Lote, data de 

Validade, Temperatura de 

Congelamento, Informações 

Nutricionais e Peso da Embalagem. O 

transporte deverá – ser feito em 

caminhão frigorífico. A data de 

produção não deverá estar superior a 

60 (sessenta) dias no ato da entrega. 

 

Kg 55 10,95 602,25 

159 

Carne suína in natura, tipo corte: costela, 

costelinha, apresentação: cortada, estado 

de conservação: congelado. O produto 

deverá conter no rótulo, dados do 

fornecedor tais como: Nome, Endereço 

e CNPJ; Rótulo padronizado do 

Ministério da Agricultura para 

produtos alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da peça, 

N° de registro de inspeção do SIF ou 

SIE, Data de Produção/Lote, data de 

Validade, Temperatura de 

Congelamento, Informações 

Nutricionais e Peso da Embalagem. O 

transporte deverá – ser feito em 

caminhão frigorífico. A data de 

produção não deverá estar superior a 

60 (sessenta) dias no ato da entrega. 

Kg 70 21,29 1.490,30 

160 
Salsicha Hot Dog, tipo preparação: 

cozida, estado de conservação: resfriado. 
Kg 125 9,94 1.242,50 

161 

Salsichão Misto, Embutido, tipo: 

salsichão, tamanho: grossa, tipo 

preparação: cozida, sabor: temperada, 

estado de conservação: resfriado. 

Kg 25 16,19 404,75 

162 
Peixe in natura, filé de Merluza, 

apresentação: sem pele, estado de 
Kg 250 28,72 7.180,00 
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conservação: congelado. 

163 

Peixe in natura, filé de Cação, 

apresentação: sem pele, estado de 

conservação: congelado. 

Embalagem 

500g 
8.262 14,73 121.699,26 

164 

Carne Suína Carré, Descrição: 

Carne salgada, tipo corte: carré, origem: 

suína, apresentação: cortada, estado de 

conservação: resfriada. 

Kg 130 16,68 2.168,40 

165 
Linguiça Mista, tipo preparação: frescal, 

estado de conservação: congelada. 
Kg 70 19,19 1.343,30 

166 

Linguiça de carne suína, tamanho: fina, 

tipo preparação: fresca, sabor: temperada, 

estado de conservação: resfriada 

Kg 50 24,45 1.222,50 

167 

Peixe em conserva, variedade: Sardinha, 

apresentação: descabeçada e eviscerada, 

meio de cobertura: com óleo comestível 

Lata 125g 70 4,52 316,40 

168 

Macarrão, teor de umidade: massa seca, 

base da massa: de sêmola, semolina, 

ingredientes adicionais: com ovos, 

apresentação: espaguete 

Embalagem 

500g 
1.617 3,67 5.934,39 

169 

Macarrão, teor de umidade: massa seca, 

base da massa: de farinha de trigo, 

ingredientes adicionais: com ovos, 

apresentação: lasanha 

Embalagem 

500g 
100 6,94 694,00 

170 

Macarrão, teor de umidade: massa seca, 

base da massa: de farinha de trigo, 

ingredientes adicionais: com ovos, 

apresentação: parafuso 

Embalagem 

500g 
165 3,74 617,10 

171 

Macarrão, teor de umidade: massa seca, 

base da massa: de farinha de trigo, 

ingredientes adicionais: com ovos, 

apresentação: Ave Maria, pai nosso 

Embalagem 

500g 
226 3,39 766,14 

172 

Macarrão Anelzinho teor de umidade: 

massa seca, base da massa: de farinha de 

trigo, ingredientes adicionais: com ovos. 

Pacote 500g 30 3,73 111,90 

173 

Macarrão Cabelo de Anjo, teor de 

umidade: massa seca, base da massa: de 

farinha de trigo, ingredientes adicionais: 

com ovos, 

Pacote 500g 24 5,09 122,16 

174 

Massa de pastel, base da massa: farinha 

de trigo refinada, apresentação: fresca, 

resfriada, tamanho: média, formato: 

discos 

Embalagem 

500g 
70 4,84 338,80 

175 

Coco ralado, ingredientes: amêndoa de 

coco, apresentação: triturado, 

características adicionais: sem açúcar 

Pacote 100g 85 4,15 352,75 

176 

Pão de Forma, base: de farinha de trigo 

refinada, tipo adicional: de leite, 

apresentação: fatiado, tipo embalagem: 

embalagem individual 

Pacote 500g 300 5,89 1.767,00 

177 

Pão de Forma, base: de farinha de trigo 

integral, enriquecida com ferro e ácido 

fólico, apresentação: fatiado, tipo 

embalagem: embalagem individual 

Pacote 500g 150 7,07 1.060,50 

178 

Pão de mel. Composição: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, 

açúcar invertido, gordura vegetal, amido, 

mel, fermentos químicos bicarbonato de 

sódio, bicarbonato de amônio e 

pirofosfato, ácido de sódio, emulsificante 

lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e 

aromatizante. 

Pacote 500g 360 5,84 2.102,40 

179 
Pão hambúrguer, redondo. Base: de 

farinha de trigo refinada, tipo: semi-doce. 
Pacote 300g 50 5,35 267,50 
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180 

Pão Careca para cachorro-quente, 

bisnaga base: de farinha de trigo refinada, 

tipo: semi-doce.  

Pacote 300g 300 3,44 1.032,00 

181 
Pão bisnaguinha, base: de farinha de 

trigo refinada, tipo: semi-doce.  
Pacote 300g 140 6,55 917,00 

182 

Pão francês, fresco e de boa aparência. 

Sem adição de açúcar, realçador de sabor 

ou farinha mista. 

Kg 2.094 15,32 32.080,08 

183 

Rosquinha salgada, embalados em 

plástico atóxico de 100g, validade mínima 

de 7 dias a contar da data da entrega. 

Pacote 700 4,89 3.423,00 

184 

Paçoca embalada em plástico atóxico de 

20g, validade de 12 meses a contar da 

data da entrega. 

Pote 50 

unidades 
18 28,96 521,28 

185 

Mariola embalada em plástico atóxico 

de 20g, validade de 12 meses a contar da 

data da entrega. 

Embalagem 

com 50 

unidades 
8 10,66 85,28 

186 

Pé de moleque embalado em plástico 

atóxico de 20g, validade de 12 meses a 

contar da data da entrega. 

Embalagem 

com 50 

unidades 
26 13,95 362,70 

187 

Cocada embalada em plástico atóxico de 

20g, validade de 12 meses a contar da 

data da entrega. 

Embalagem 

com 50 

unidades 
16 23,00 368,00 

188 
Fósforo, material corpo: madeira, tipo: 

curto 

Caixa 50 

unidades 
120 0,55 66,00 

189 

Água mineral natural, tipo: sem gás, 

material embalagem: plástico, tipo 

embalagem: retornável. 

Garrafão 20 

Litros 
400 8,03 3.212,00 

190 Abacaxi in natura, fresco. Unidade 65 5,58 362,70 

191 

Ovo Branco, ovo de galinha, branco 

grande, pesando aproximadamente 50g, 

com data de fabricação, data de validade e 

registro no SIE ou SIF. Produto fresco. 

Deve vir em sua embalagem original. 

Bandeja c/ 12 

unidades 
4.470 6,68 29.859,60 

192 

Maça Nacional, comum, não ácida, 1ª 

qualidade, frutos de tamanho médio, no 

grau máximo de evolução no tamanho, 

aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, 

firmes, tenras e com brilho. 

Kg 4.776 5,75 27.462,00 

193 
Abobrinha verde, limpa, sem ferimentos 

ou defeitos, firmes e com brilho. 
Kg 35 1,91 66,85 

194 
Vinagre branco, fermentado acético de 

maçã, acidez de 4,0%, não contém glúten. 
Garrafa de 750 

ml 
30 3,32 99,60 

195 

Tempero verde, composto por salsa e 

cebolinha, em molhe, folhas limpas, 

viçosas de cores brilhantes, sem marcas 

de pragas e talos firmes. 

Maço 160 1,42 227,20 

196 

Milho para pipoca, naturalmente rico em 

fibras e fonte de ferro, classe amarela, 

grupo duro, tipo 1, livre de transgênicos, 

não contém glúten. 

Pct. 500g 25 4,14 103,50 

197 

Iogurte natural, teor gordura: integral, 

com polpa ou pedaços de fruta sabores 

sortidos, a serem definidos na ordem de 

fornecimento. 

Embalagem 

1Litro 
300 6,69 2.007,00 

198 

Leite em pó, enriquecido com vitamina A 

e D, fonte de cálcio. Embalagem contendo 

informações nutricionais, prazo de 

validade, data de fabricação. 

Sachê de 400g 5.214 11,98 62.463,72 
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199 Aipim limpo e descascado Kg 60 3,59 215,40 

200 

Pão Careca, o pão deve ser de 

panificação própria, com identificação da 

escola, o número de pães, identificação do 

peso, data de validade, data de fabricação 

e identificação dos ingredientes na 

embalagem de entrega. 

Unidade 

(Mínimo 50g) 
55.296 0,57 31.518,72 

TOTAL ESTIMADO 1.235.189,91 
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EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

ANEXO II 

 

Modelo de Proposta 

EMPRESA:  

ENDEREÇO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ITEM/DESCRIÇÃO 
UNID. 

MEDIDA 

QUANT. 

MÁXIMA 
MARCA 

VALOR 

UNITÁRIO 

(EM R$) 

VALOR 

TOTAL 

(EM R$) 

01 

Arroz beneficiado, tipo: agulhinha, 

branco, subgrupo: polido, classe: 

longo fino, qualidade: tipo 1 

Embalagem 

5kg 
420 

 

  

02 

Arroz beneficiado, tipo: agulhinha, 

branco, subgrupo: polido, classe: 

longo fino, qualidade: tipo 1 

Embalagem 

1kg 
8.292 

 

  

03 

Amido de Milho, embalagem em 

papel impermeável, limpo, não 

violado, que garanta a integridade do 

produto. A embalagem deverá conter 

dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, lote, 

quantidade, fabricação e validade. 

Pacote 500g 164 

 

  

04 

Aveia em Flocos Finos, contendo 

rótulo/informação nutricional, data 

de fabricação, lote e validade. 

Embalagem 

com 500g 
10 

 

  

05 

Aveia em Flocos Grossos, contendo 

rótulo/informação nutricional, data 

de fabricação, lote e validade. 

Embalagem 

com 200g 
3.768 

 

  

06 Feijão preto, Tipo 1, grupo: 1 
Embalagem 

1kg 
4.449 

 
  

07 
Feijão Vermelho, classe cores, Tipo 

1, grupo: 1 

Embalagem 

1Kg 
70 

 
  

08 Fermento químico, em pó. Lata 100g 40 
 

  

09 

Farinha de aveia, com 

rótulo/informação nutricional, data 

de fabricação de data de validade. 

Pacote 200g 240 
 

  

10 

Farinha de trigo, grupo: doméstico, 

tipo: tipo 1, especial, ingrediente 

adicional: com fermento, fortificada 

com ferro e ácido fólico 

Embalagem 

1kg 
50 

 

  

11 

Farinha de trigo, grupo: industrial, 

tipo: tipo 1, especial, ingrediente 

adicional: sem fermento 

Embalagem 

1kg 
50 

 

  

12 

Farinha de rosca, base: de pão 

torrado, apresentação: grânulos 

finos, médios 

Embalagem 

1kg 
20 

 

  

13 

Farinha de rosca, base: de pão 

torrado, apresentação: grânulos 

finos, médios 

Embalagem 

500g 
30 

 

  

14 

Óleo vegetal comestível, tipo: puro, 

espécie vegetal: soja, tipo qualidade: 

tipo 1 

Embalagem 

900ml 
1.846 
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15 

Azeite, espécie vegetal: de oliva, 

tipo: puro, teor da acidez: 

extravirgem - menor que 0,8% 

Embalagem 

500ml 
280 

 

  

16 

Vinagre, matéria-prima: maçã, tipo: 

aromático, acidez: 4,20 per, aspecto 

físico: líquido, aspecto visual: 

límpido e sem depósitos 

Frasco 750 

ml 
50 

 

  

17 

Sal, tipo: refinado, aplicação: 

alimentícia, teor máximo sódio: 196 

mg,g, aditivos: iodo, prussiato 

amarelo soda, acidez: 7,20 ph 

Embalagem 

1kg 
615 

 

  

18 

Farinha de milho, grão: amarelo, 

tipo: fubá, característica adicional: 

transgênico, ingrediente adicional: 

fortificada com ferro e ácido fólico 

Embalagem 

1kg 
1.190 

 

  

19 

Fubá de milho, pré-cozido, 

enriquecido com Ferro e Ácido 

Fólico, rico em fibras e Vitaminas 

B6 e E, e fonte de Vitamina B1. 

Embalagem 

1kg 
30 

 

  

20 

Farinha de mandioca, grupo: seca, 

subgrupo: branca, torrada, classe: 

fina, aspecto físico: tipo 1, acidez: 

baixa acidez 

Embalagem 

1kg 
20 

 

  

21 

Farinha de mandioca, fina, branca, 

crua, embalada em pacotes plásticos 

de 1kg. 

Embalagem 

1kg 
569 

 

  

22 

Canjiquinha, farinha de milho, 

grão: amarelo, tipo: xerém, 

característica adicional: transgênico  

Embalagem 

1kg 
1.082 

 

  

23 
Canjiquinha, milho triturado, 

textura média, não contém glúten. 

Embalagem 

500g 
30 

 
  

24 

Farinha de Quibe, composição: 

grãos de trigo selecionados e 

moídos, tipo: cru 

Embalagem 

500g 
20 

 

  

25 
Chocolate granulado, granulado 

macio, sabor tradicional. 
Pacote 150g 20 

 
  

26 

Canjica, grupo: especial, nº 3, 

subgrupo: despeliculada, classe: 

branca, qualidade: tipo 1, 

característica adicional: não 

transgênico 

Embalagem 

500g 
70 

 

  

27 

Batata processada, espécie: inglesa, 

tipo formato: palha, tipo: frita, 

apresentação: pronto para consumo 

Embalagem 

500g 
100 

 

  

28 
Açúcar refinado, coloração: branca, 

prazo validade mínimo: 12 meses 

Embalagem 

1kg 
80 

 
  

29 
Açúcar cristal, prazo validade 

mínimo: 12 meses 

Embalagem 

5kg 
510 

 
  

30 
Açúcar cristal, prazo validade 

mínimo: 12 meses 

Embalagem 

1Kg 
756 

 
  

31 

Adoçante Sachê Estévia – Aspecto 

físico: pó fino branco, ingredientes: 

estévia, tipo: dietético, sem adição 

aspartame, ciclamato, sacarina etc, 

contendo rótulo/informação 

nutricional, data de fabricação, lote e 

data de validade. 

Cx. C/ 50 

und 
6 

 

  

32 

Adoçante tipo: dietético, aspecto 

físico: líquido transparente, 

ingrediente: Sucralose, prazo de 

validade: 1 ano, características 

adicionais: bico dosador. 

Frasco 

100ml 
30 

 

  

33 
Suco, apresentação: líquido, sabor: 

caju, tipo: natural, características 

Frasco 

500ml 
200 
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adicionais: concentrado, rendimento 

mínimo, 1 parte de suco- 

34 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

caju, tipo: natural, características 

adicionais: concentrado, rendimento 

mínimo, 1 parte de suco- 

Frasco 1 

Litro 
100 

 

  

35 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

maracujá, tipo: natural, 

características adicionais: 

concentrado, rendimento mínimo, 1 

parte de suco- 

Frasco 

500ml 
100 

 

  

36 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

maracujá, tipo: natural, 

características adicionais: 

concentrado, rendimento mínimo, 1 

parte de suco- 

Frasco 1 

Litro 
100 

 

  

37 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

goiaba, tipo: natural, características 

adicionais: concentrado, rendimento 

mínimo, 1 parte de suco- 

Frasco 

500ml 
200 

 

  

38 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

goiaba, tipo: natural, características 

adicionais: concentrado, rendimento 

mínimo, 1 parte de suco- 

Frasco 1 

Litro 
100 

 

  

39 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

manga, tipo: natural, características 

adicionais: concentrado, rendimento 

mínimo, 1 parte de suco- 

Frasco 

500ml 
200 

 

  

40 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

manga, tipo: natural, características 

adicionais: concentrado, rendimento 

mínimo, 1 parte de suco- 

Frasco 1 

Litro 
100 

 

  

41 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

uva, tipo: natural, características 

adicionais: concentrado, rendimento 

mínimo, 1 parte de suco- 

Frasco 

500ml 
100 

 

  

42 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

uva, tipo: natural, características 

adicionais: concentrado, rendimento 

mínimo, 1 parte de suco- 

Frasco 1 

Litro 
100 

 

  

43 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

uva, tipo: natural, características 

adicionais: a base de polpa, validade: 

3 meses 

Caixa 

200ml 
2.500 

 

  

44 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

acerola e laranja, tipo: natural, 

características adicionais: a base de 

polpa, validade: 3 meses 

Caixa 

200ml 
2.500 

 

  

45 
Chá de camomila, uso: alimentício, 

apresentação: saquinhos de 15g 

Caixa com 

15 sachês 
10 

 
  

46 
Chá de erva doce, apresentação: 

sachê com 15 gramas 

Caixinha 

com 15 

sachês 
10 

 

  

47 

Azeitona, azeitona verde, sem 

caroço, em salmoura (água e sal), 

não contém glúten. 

Embalagem 

de 200g 
110 

 

  

48 

Achocolatado, apresentação: pó, 

sabor: tradicional, característica 

adicional: enriquecido com 

vitaminas 

Lata 400g 280 

 

  

49 

Achocolatado, em pó solúvel, 

contem Activ-Go, combinação de 

nutrientes, fonte de cálcio, ferro  

vitamina A, C, D e vitaminas do 

Embalagem 

800g 
70 
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complexo B, ingredientes: açúcar, 

cacau em pó, maltodextrina, 

minerais, vitaminas, emulsificante 

lecitina de soja e aromatizante, 

contém glúten e traços de leite;  

50 

Achocolatado líquido, sabor: 

tradicional, prazo validade mínimo: 

06 meses, característica adicional: 

enriquecido com vitaminas 

Cx. 200ml 2.500 

 

  

51 

Leite fluido, origem: de vaca, tipo: 

a, teor gordura: integral, 

processamento: uht 

Caixa 1L 5.220 
 

  

52 Leite UHT desnatado Caixa 1L 400 
 

  

53 

Leite condensado, tipo: integral, 

ingrediente básico: leite in natura, 

prazo validade mínimo: 12 meses 

Caixa 395g 290 
 

  

54 

Leite Zero Lactose em pó para 

dietas com restrição de lactose, rico 

em ferro, zinco e vitaminas A,C e D. 

Com rótulo/informação nutricional, 

data de fabricação, lote e data de 

validade. 

Embalagem 

400g 
18 

 

  

55 

Leite à Base de Soja em pó, leite 

em pó, sabor original, alimento com 

proteína isolada de soja, rico em 

cálcio, fósforo, ferro, zinco e 

Vitaminas A, B1, B2, B6, 12, D e 

ácido fólico. Não contem glúten, 

rótulo/informação nutricional, data 

de fabricação, lote e data de 

validade. 

Lata 300g 12 

 

  

56 

Suplemento Alimentar Infantil, 

sabor BAUNILHA, de alto valor 

protéico, enriquecido de vitaminas e 

minerais, com rótulo, informação 

nutricional, data de fabricação, lote e 

data de validade.  

Embalagem 

360g 
6 

 

  

57 

Suplemento alimentar Infantil, 

sabor CHOCOLATE, alto valor 

protéico, enriquecido de vitaminas e 

minerais, com rótulo, informação 

nutricional, data de fabricação, lote e 

data de validade.   

Embalagem 

360g 
6 

 

  

58 
Creme de leite, teor gordura: até 

20% de gordura, processamento: uht 

Embalagem 

200g 
200 

 
  

59 
Creme de leite, teor gordura: até 

20% de gordura, processamento: uht 

Lata com 

300g 
80 

 
  

60 

Gelatina alimentícia, apresentação: 

pó, sabor: framboesa, origem: 

animal 

Pacote 35g 550 
 

  

61 
Gelatina alimentícia, apresentação: 

pó, sabor: morango, origem: animal 
Pacote 35g 400 

 
  

62 
Geléia, tipo: mocotó, sabor: natural, 

prazo validade mínimo: 12 meses 
Caixa 220g 140 

 
  

63 

Goma de Tapioca, com rótulo, 

informação nutricional, data de 

fabricação, lote e data de validade. 

Embalagem 

500g 
840 

 

  

64 

Iogurte integral com polpa de 

frutas, sabor MORANGO, sem 

glúten. Inspecionado e Registrado na 

Secretaria de Estado de Agricultura. 

O Transporte deverá ser feito em 

caminhão frigorífico, com 

Embalagem 

Mínima 

900g 
2.778 
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rótulo/informação nutricional, data 

de fabricação, lote e data de 

validade. 

65 

Iogurte integral com polpa de 

frutas, sabor PÊSSEGO, sem 

glúten. Inspecionado e Registrado na 

Secretaria de Estado de Agricultura. 

O Transporte deverá ser feito em 

caminhão frigorífico, com 

rótulo/informação nutricional, data 

de fabricação, lote e data de 

validade. 

Embalagem 

Mínima 

900g 
2.778 

 

  

66 

Iogurte Natural Integral Sem 

Açúcar, somente leite pasteurizado 

e/ou leite reconstituído integral e 

fermento lácteo, sem adição de 

açúcar, amido modificado ou glúten. 

O Transporte deverá ser feito em 

caminhão frigorífico, com 

rótulo/informação nutricional, data 

de fabricação, lote e data de 

validade. 

Copo 170g 4.230 

 

  

67 

Iogurte Natural Integral, sabor: 

sortidos, com polpa ou pedaços de 

fruta. 

Copo 170g 2.500 
 

  

68 
Ovo, origem: galinha, grupo: 

vermelho, classe: a, tipo: grande 

Bandeja 

com 12 

unidades 
4.540 

 

  

69 

Café, apresentação: torrado moído, 

intensidade: intensa ou extra forte, 

tipo: superior, empacotamento: 

vácuo 

Pacote 500g 2.360 

 

  

70 
Bicarbonato de sódio, apresentação: 

pó 

Embalagem 

100g 
70 

 
  

71 
Milho verde, em conserva, cozido à 

vapor, embalado à vácuo. 

Embalagem 

200g 
145 

 
  

72 
Ervilha em conserva, cozido à 

vapor, embalado à vácuo. 

Embalagem 

200g 
115 

 
  

73 

Mistura para Bolo, ingredientes: 

açúcar, farinha de trigo enriquecida 

com Ferro e Ácido Fólico, cacau em 

pó, fécula de mandioca modificada, 

sal e corante, contém glúten. Sabores 

sortidos. 

Pacote com 

450g 
70 

 

  

74 

Massa de tomate, tipo: extrato 

concentrado, composição: 

tradicional, apresentação: creme 

Embalagem 

340g 

(Exceto em 

lata) 

1.030 

 

  

75 

Massa de tomate, tipo: extrato 

concentrado, composição: 

tradicional, apresentação: creme 

Embalagem 

540g 
80 

 

  

76 

Biscoito, apresentação: oval, sabor: 

maizena, classificação: doce, 

características adicionais: sem 

recheio, aplicação: alimentação 

humana, prazo validade: 1 ano 

Pacote 400g 375 

 

  

77 

Biscoito de Polvilho, Sem Lactose, 

sem Glúten, contendo 

rótulo/informação nutricional, 

fabricação, lote e validade. 

Zero Gordura Trans 

Pacote 100g 350 

 

  

78 

BISCOITO SALGADO, tipo 

CREAM-CRAKER, tradicional, 

ingredientes: farinha de trigo 

Pacote 400g 335 
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fortificada com Ferro e Ácido 

Fólico, gordura vegetal (soja e 

palma), amido, extrato de malte, 

açúcar invertido, soro de leite em pó, 

sal refinado, fermento biológico, 

fermento químico bicarbonato de 

sódio, estabilizante Lecitina de Soja 

e aroma idêntico ao natural, contém 

Glúten, acondicionado em saco 

plástico impermeável, fechado, com 

sub embalagens internas, pacote com 

400 g (As embalagens devem conter 

externamente os dados de 

identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do 

produto) Validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de 

entrega 

79 

Biscoito Salgado Cream Cracker, 

de primeira qualidade; íntegro e 

crocante. À base de farinha de trigo 

enriquecida com ferro, ácido fólico e 

rótulo/informação nutricional, data 

de fabricação, lote e data de 

validade. Zero gordura trans (no 

rótulo pode conter até 0,2g por 

porção).  

Pacote 400g 1.320 

 

  

80 

Biscoito de Coco, doce, sem 

recheio, tipo: rosquinha, aplicação: 

alimentação humana, ingredientes: 

açúcar, farinha de trigo e glúten 

Pacote 500g 120 

 

  

81 
Queijo mussarela, origem: de vaca, 

variedade: apresentação: fatiado 
Kg 120 

 
  

82 
Maionese, tipo: tradicional, 

aplicação: uso culinário 
Pote 500g 635 

 
  

83 

Presunto de pernil, tipo preparação: 

cozido, composição: sem capa de 

gordura, apresentação: fatiado, 

estado de conservação: resfriado(a) 

Kg 120 

 

  

84 

Mortadela, tipo preparação: cozido, 

composição: sem toucinho em 

cubos, apresentação: fatiado, estado 

de conservação: resfriado(a) 

Kg 192 

 

  

85 Queijo Parmesão, ralado Pacote 50g 65    

86 Requeijão Cremoso  
Embalagem 

300g 
120 

 
  

87 

Margarina cremosa com sal, 

composição básica: mínimo de 80% 

de gordura.  

Embalagem 

500g 
1.230 

 

  

88 
Manteiga, tipo: primeira qualidade, 

composição: com sal 
Pote 200g 5.864 

 
  

89 
Leite coco, tipo: integral, prazo 

validade mínimo: 12 meses 

Garrafa 

200ml 
75 

 
  

90 

Refrigerante, material: água 

gaseificada, açúcar, extrato noz de 

cola, sabor: aroma natural, 

características adicionais: cafeína, 

corante caramelo iv, acidulante ins 

338 

Garrafa 2L 1.130 

 

  

91 Refrigerante, sabor: cola 
Garrafa 

2,25L 
45 

 
  

92 Refrigerante, material: água Garrafa 2L 95    
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gaseificada, açúcar, semente guaraná 

0,025%, sabor: aroma sintético, 

características adicionais: acidulante 

ins 330, caramelado iv, conservador 

211 

93 

Refrigerante, material: água gasosa, 

xarope, sabor: guaraná, 

características adicionais: dietético 

Garrafa 2L 95 
 

  

94 

Refrigerante, material: água gasosa, 

xarope, sabor: cola, características 

adicionais: dietético 

Garrafa 2L 95 
 

  

95 
Alho, apresentação: natural, 

adicional: cabeça 
Kg 1.002 

 
  

96 Cebola branca Kg 506    

97 Tomate salada Kg 280    

98 Abóbora moranga Kg 70    

99 Brócolis Unidade 130    

100 Pepino Kg 95    

101 Pimentão verde kg 20    

102 Alface lisa Unidade 50    

103 Alface americana Unidade 780    

104 Agrião Maço 35    

105 Batata inglesa Kg 480    

106 Cenoura Kg 170    

107 Inhame Kg 110    

108 Batata doce Kg 135    

109 Beterraba Kg 90    

110 Quiabo Kg 80    

111 Chuchu verde Kg 170    

112 Abobrinha italiana Kg 50    

113 Repolho branco, verde Kg 30    

114 Vagem manteiga Kg 80    

115 Jiló kg 40    

116 Salsa, apresentação: natural Maço 30    

117 Cebolinha, apresentação: natural Maço 30    

118 Coentro, apresentação: em pó Pacote 10g 25    

119 Orégano, apresentação: desidratado Pacote 10g 30    

120 
Pimenta do reino, em pó, moída, 

preta. 
Pacote 10g 10 

 
  

121 Cravo da índia Pacote 10g 15    

122 Cravo da índia Pacote 20g 30    

123 Canela em pau Pacote 10g 15    

124 Canela em pau Pacote 20g 30    
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125 
Caldo de carne, apresentação: em 

pó 
Cx. 114g 50 

 
  

126 
Caldo de Galinha, apresentação: 

em pó 
Cx, 114g 50 

 
  

127 Couve-flor Unidade 170    

128 Couve manteiga, verdura: in natura Maço 130    

129 Laranja pera, apresentação: natural Kg 280    

130 Maçã Fuji, apresentação: natural Kg 360    

131 
Pera portuguesa, apresentação: 

natural 
Kg 140 

 
  

132 
Pera Argentina/ Pera Williams, 

apresentação: natural 
Kg 408 

 
  

133 
Banana prata, banana branca, 

apresentação: natural 
Kg 360 

 
  

134 
Banana da terra, banana comprida, 

apresentação: natural 
Kg 50 

 
  

135 
Mamão formoso, apresentação: 

natural 
Kg 70 

 
  

136 
Mamão papaia, apresentação: 

natural 

 

Kg 
852 

 
  

137 
Melancia vermelha, apresentação: 

natural 
Kg 1.418 

 
  

138 
Melão amarelo, apresentação: 

natural 
Kg 85 

 
  

 

139 

Manga Palmer, apresentação: 

natural 
Kg 1.716 

 
  

140 Manga Rosa, apresentação natural Kg 65    

141 Morango, apresentação: natural Kg 50    

142 Uva rubi, apresentação: natural Kg 50    

143 Uva Crimson, apresentação: natural Kg 30    

144 

Carne bovina in natura, tipo corte: 

coxão mole, apresentação: cortada 

em cubos, estado de conservação: 

congelada. O produto deverá 

conter no rótulo, dados do 

fornecedor tais como: Nome, 

Endereço e CNPJ; Rótulo 

padronizado do Ministério da 

Agricultura para produtos 

alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da 

peça, N° de registro de inspeção do 

SIF ou SIE, Data de 

Produção/Lote, data de Validade, 

Temperatura de Congelamento, 

Informações Nutricionais e Peso 

da Embalagem. O transporte 

deverá – ser feito em caminhão 

frigorífico. A data de produção 

não deverá estar superior a 60 

(sessenta) dias no ato da entrega. 

Kg 120 

 

  

145 

Carne bovina in natura, tipo corte: 

patinho, apresentação: fatiada em 

bife, estado de conservação: 

resfriada. O produto deverá conter 

Kg 50 
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no rótulo, dados do fornecedor tais 

como: Nome, Endereço e CNPJ; 

Rótulo padronizado do Ministério 

da Agricultura para produtos 

alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da 

peça, N° de registro de inspeção do 

SIF ou SIE, Data de 

Produção/Lote, data de Validade, 

Temperatura de Congelamento, 

Informações Nutricionais e Peso 

da Embalagem. O transporte 

deverá – ser feito em caminhão 

frigorífico. A data de produção 

não deverá estar superior a 60 

(sessenta) dias no ato da entrega. 

146 

Carne bovina in natura, tipo corte: 

patinho, apresentação: peça inteira, 

estado de conservação: congelada. O 

produto deverá conter no rótulo, 

dados do fornecedor tais como: 

Nome, Endereço e CNPJ; Rótulo 

padronizado do Ministério da 

Agricultura para produtos 

alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da 

peça, N° de registro de inspeção do 

SIF ou SIE, Data de 

Produção/Lote, data de Validade, 

Temperatura de Congelamento, 

Informações Nutricionais e Peso 

da Embalagem. O transporte 

deverá – ser feito em caminhão 

frigorífico. A data de produção 

não deverá estar superior a 60 

(sessenta) dias no ato da entrega. 

Kg 4.766 

 

  

147 

Carne bovina in natura, tipo corte: 

coxão mole, apresentação: moída, 

estado de conservação: resfriada. O 

produto deverá conter no rótulo, 

dados do fornecedor tais como: 

Nome, Endereço e CNPJ; Rótulo 

padronizado do Ministério da 

Agricultura para produtos 

alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da 

peça, N° de registro de inspeção do 

SIF ou SIE, Data de 

Produção/Lote, data de Validade, 

Temperatura de Congelamento, 

Informações Nutricionais e Peso 

da Embalagem. O transporte 

deverá – ser feito em caminhão 

frigorífico. A data de produção 

não deverá estar superior a 60 

(sessenta) dias no ato da entrega. 

Kg 70 

 

  

148 

Carne bovina in natura, tipo corte: 

músculo traseiro, apresentação: 

cortada em cubos, estado de 

conservação: resfriada. O produto 

deverá conter no rótulo, dados do 

fornecedor tais como: Nome, 

Endereço e CNPJ; Rótulo 

padronizado do Ministério da 

Agricultura para produtos 

Kg 70 
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alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da 

peça, N° de registro de inspeção do 

SIF ou SIE, Data de 

Produção/Lote, data de Validade, 

Temperatura de Congelamento, 

Informações Nutricionais e Peso 

da Embalagem. O transporte 

deverá – ser feito em caminhão 

frigorífico. A data de produção 

não deverá estar superior a 60 

(sessenta) dias no ato da entrega. 

149 

Carne bovina in natura, tipo corte: 

músculo traseiro, apresentação: 

peça inteira de 2 a 4kg, estado de 

conservação: congelada. O produto 

deverá conter no rótulo, dados do 

fornecedor tais como: Nome, 

Endereço e CNPJ; Rótulo 

padronizado do Ministério da 

Agricultura para produtos 

alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da 

peça, N° de registro de inspeção do 

SIF ou SIE, Data de 

Produção/Lote, data de Validade, 

Temperatura de Congelamento, 

Informações Nutricionais e Peso 

da Embalagem. O transporte 

deverá – ser feito em caminhão 

frigorífico. A data de produção 

não deverá estar superior a 60 

(sessenta) dias no ato da entrega. 

kg 4.148 

 

  

150 

Carne bovina in natura, contra-

filé, fatiado em bifes, estado de 

conservação: resfriado. O produto 

deverá conter no rótulo, dados do 

fornecedor tais como: Nome, 

Endereço e CNPJ; Rótulo 

padronizado do Ministério da 

Agricultura para produtos 

alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da 

peça, N° de registro de inspeção do 

SIF ou SIE, Data de 

Produção/Lote, data de Validade, 

Temperatura de Congelamento, 

Informações Nutricionais e Peso 

da Embalagem. O transporte 

deverá – ser feito em caminhão 

frigorífico. A data de produção 

não deverá estar superior a 60 

(sessenta) dias no ato da entrega. 

kg 150 

 

  

151 

Fígado Bovino, peça inteira de 2 a 

4kg, embalado à vácuo, resfriado. O 

produto deverá conter no rótulo, 

dados do fornecedor tais como: 

Nome, Endereço e CNPJ; Rótulo 

padronizado do Ministério da 

Agricultura para produtos 

alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da 

peça, N° de registro de inspeção do 

SIF ou SIE, Data de 

Produção/Lote, data de Validade, 

kg 60 
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Temperatura de Congelamento, 

Informações Nutricionais e Peso 

da Embalagem. O transporte 

deverá – ser feito em caminhão 

frigorífico. A data de produção 

não deverá estar superior a 60 

(sessenta) dias no ato da entrega. 

152 
Fígado Bovino, fresco, cortado em 

bife. 
kg 80 

 
  

153 

Filezinho de frango Empanado, 

tipo sassami. Carne de ave in 

natura, tipo animal: frango, tipo 

corte: filezinho (sassami), 

apresentação: inteiro, estado de 

conservação: congelado(a), 

processamento: sem pele, sem osso 

kg 70 

 

  

154 

Carne de ave in natura, tipo animal: 

frango, tipo corte: coxa e sobrecoxa, 

apresentação: inteiro, estado de 

conservação: congelado(a), 

processamento: com pele, com osso 

O produto deverá conter no 

rótulo, dados do fornecedor tais 

como: Nome, Endereço e CNPJ; 

Rótulo padronizado do Ministério 

da Agricultura para produtos 

alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da 

peça, N° de registro de inspeção do 

SIF ou SIE, Data de 

Produção/Lote, data de Validade, 

Temperatura de Congelamento, 

Informações Nutricionais e Peso 

da Embalagem. O transporte 

deverá – ser feito em caminhão 

frigorífico. A data de produção 

não deverá estar superior a 60 

(sessenta) dias no ato da entrega. 

Kg 140 

 

  

155 

Carne de ave in natura, tipo: 

Sobrecoxa de frango. Estado de 

conservação: RESFRIADO. O 

produto deverá conter no rótulo, 

dados do fornecedor tais como: 

Nome, Endereço e CNPJ; Rótulo 

padronizado do Ministério da 

Agricultura para produtos 

alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da 

peça, N° de registro de inspeção do 

SIF ou SIE, Data de 

Produção/Lote, data de Validade, 

Temperatura de Congelamento, 

Informações Nutricionais e Peso 

da Embalagem. O transporte 

deverá – ser feito em caminhão 

frigorífico. A data de produção 

não deverá estar superior a 60 

(sessenta) dias no ato da entrega. 

Kg 500 

 

  

156 

Carne de ave in natura, tipo corte: 

filé de peito de frango, 

apresentação: fatiado, estado de 

conservação: CONGELADO, 

processamento: sem pele, sem osso. 

Em bandejas de 1kg. O produto 

Kg 4.386 
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deverá conter no rótulo, dados do 

fornecedor tais como: Nome, 

Endereço e CNPJ; Rótulo 

padronizado do Ministério da 

Agricultura para produtos 

alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da 

peça, N° de registro de inspeção do 

SIF ou SIE, Data de 

Produção/Lote, data de Validade, 

Temperatura de Congelamento, 

Informações Nutricionais e Peso 

da Embalagem. O transporte 

deverá – ser feito em caminhão 

frigorífico. A data de produção 

não deverá estar superior a 60 

(sessenta) dias no ato da entrega. 

157 

Carne de ave in natura, tipo corte: 

filé de peito de frango, 

apresentação: fatiado, estado de 

conservação: RESFRIADO, 

processamento: sem pele, sem osso 

O produto deverá conter no 

rótulo, dados do fornecedor tais 

como: Nome, Endereço e CNPJ; 

Rótulo padronizado do Ministério 

da Agricultura para produtos 

alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da 

peça, N° de registro de inspeção do 

SIF ou SIE, Data de 

Produção/Lote, data de Validade, 

Temperatura de Congelamento, 

Informações Nutricionais e Peso 

da Embalagem. O transporte 

deverá – ser feito em caminhão 

frigorífico. A data de produção 

não deverá estar superior a 60 

(sessenta) dias no ato da entrega. 

Kg 330 

 

  

158 

Moela de Frango. Descrição: Carne 

de ave in natura, tipo animal: frango, 

tipo corte: moela, apresentação: 

inteiro, estado de conservação: 

congelada. O produto deverá 

conter no rótulo, dados do 

fornecedor tais como: Nome, 

Endereço e CNPJ; Rótulo 

padronizado do Ministério da 

Agricultura para produtos 

alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da 

peça, N° de registro de inspeção do 

SIF ou SIE, Data de 

Produção/Lote, data de Validade, 

Temperatura de Congelamento, 

Informações Nutricionais e Peso 

da Embalagem. O transporte 

deverá – ser feito em caminhão 

frigorífico. A data de produção 

não deverá estar superior a 60 

(sessenta) dias no ato da entrega. 

 

Kg 55 

 

  

159 

Carne suína in natura, tipo corte: 

costela, costelinha, apresentação: 

cortada, estado de conservação: 

Kg 70 
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congelado. O produto deverá 

conter no rótulo, dados do 

fornecedor tais como: Nome, 

Endereço e CNPJ; Rótulo 

padronizado do Ministério da 

Agricultura para produtos 

alimentícios, contendo 

informações tais como: O peso da 

peça, N° de registro de inspeção do 

SIF ou SIE, Data de 

Produção/Lote, data de Validade, 

Temperatura de Congelamento, 

Informações Nutricionais e Peso 

da Embalagem. O transporte 

deverá – ser feito em caminhão 

frigorífico. A data de produção 

não deverá estar superior a 60 

(sessenta) dias no ato da entrega. 

160 

Salsicha Hot Dog, tipo preparação: 

cozida, estado de conservação: 

resfriado. 

Kg 125 
 

  

161 

Salsichão Misto, Embutido, tipo: 

salsichão, tamanho: grossa, tipo 

preparação: cozida, sabor: 

temperada, estado de conservação: 

resfriado. 

Kg 25 

 

  

162 

Peixe in natura, filé de Merluza, 

apresentação: sem pele, estado de 

conservação: congelado. 

Kg 250 
 

  

163 

Peixe in natura, filé de Cação, 

apresentação: sem pele, estado de 

conservação: congelado. 

Embalagem 

500g 
8.262 

 

  

164 

Carne Suína Carré, Descrição: 

Carne salgada, tipo corte: carré, 

origem: suína, apresentação: cortada, 

estado de conservação: resfriada. 

Kg 130 

 

  

165 

Linguiça Mista, tipo preparação: 

frescal, estado de conservação: 

congelada. 

Kg 70 
 

  

166 

Linguiça de carne suína, tamanho: 

fina, tipo preparação: fresca, sabor: 

temperada, estado de conservação: 

resfriada 

Kg 50 

 

  

167 

Peixe em conserva, variedade: 

Sardinha, apresentação: 

descabeçada e eviscerada, meio de 

cobertura: com óleo comestível 

Lata 125g 70 

 

  

168 

Macarrão, teor de umidade: massa 

seca, base da massa: de sêmola, 

semolina, ingredientes adicionais: 

com ovos, apresentação: espaguete 

Embalagem 

500g 
1.617 

 

  

169 

Macarrão, teor de umidade: massa 

seca, base da massa: de farinha de 

trigo, ingredientes adicionais: com 

ovos, apresentação: lasanha 

Embalagem 

500g 
100 

 

  

170 

Macarrão, teor de umidade: massa 

seca, base da massa: de farinha de 

trigo, ingredientes adicionais: com 

ovos, apresentação: parafuso 

Embalagem 

500g 
165 

 

  

171 

Macarrão, teor de umidade: massa 

seca, base da massa: de farinha de 

trigo, ingredientes adicionais: com 

ovos, apresentação: Ave Maria, pai 

nosso 

Embalagem 

500g 
226 
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172 

Macarrão Anelzinho teor de 

umidade: massa seca, base da massa: 

de farinha de trigo, ingredientes 

adicionais: com ovos. 

Pacote 500g 30 

 

  

173 

Macarrão Cabelo de Anjo, teor de 

umidade: massa seca, base da massa: 

de farinha de trigo, ingredientes 

adicionais: com ovos, 

Pacote 500g 24 

 

  

174 

Massa de pastel, base da massa: 

farinha de trigo refinada, 

apresentação: fresca, resfriada, 

tamanho: média, formato: discos 

Embalagem 

500g 
70 

 

  

175 

Coco ralado, ingredientes: amêndoa 

de coco, apresentação: triturado, 

características adicionais: sem 

açúcar 

Pacote 100g 85 

 

  

176 

Pão de Forma, base: de farinha de 

trigo refinada, tipo adicional: de 

leite, apresentação: fatiado, tipo 

embalagem: embalagem individual 

Pacote 500g 300 

 

  

177 

Pão de Forma, base: de farinha de 

trigo integral, enriquecida com 

ferro e ácido fólico, apresentação: 

fatiado, tipo embalagem: embalagem 

individual 

Pacote 500g 150 

 

  

178 

Pão de mel. Composição: farinha de 

trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico, açúcar invertido, gordura 

vegetal, amido, mel, fermentos 

químicos bicarbonato de sódio, 

bicarbonato de amônio e pirofosfato, 

ácido de sódio, emulsificante lecitina 

de soja, acidulante ácido cítrico e 

aromatizante. 

Pacote 500g 360 

 

  

179 

Pão hambúrguer, redondo. Base: 

de farinha de trigo refinada, tipo: 

semi-doce. 

Pacote 300g 50 
 

  

180 

Pão Careca para cachorro-quente, 

bisnaga base: de farinha de trigo 

refinada, tipo: semi-doce.  

Pacote 300g 300 
 

  

181 
Pão bisnaguinha, base: de farinha 

de trigo refinada, tipo: semi-doce.  
Pacote 300g 140 

 
  

182 

Pão francês, fresco e de boa 

aparência. Sem adição de açúcar, 

realçador de sabor ou farinha mista. 

Kg 2.094 
 

  

183 

Rosquinha salgada, embalados em 

plástico atóxico de 100g, validade 

mínima de 7 dias a contar da data da 

entrega. 

Pacote 700 

 

  

184 

Paçoca embalada em plástico 

atóxico de 20g, validade de 12 

meses a contar da data da entrega. 

Pote 50 

unidades 
18 

 

  

185 

Mariola embalada em plástico 

atóxico de 20g, validade de 12 

meses a contar da data da entrega. 

Embalagem 

com 50 

unidades 
8 

 

  

186 

Pé de moleque embalado em 

plástico atóxico de 20g, validade de 

12 meses a contar da data da entrega. 

Embalagem 

com 50 

unidades 
26 

 

  

187 

Cocada embalada em plástico 

atóxico de 20g, validade de 12 

meses a contar da data da entrega. 

Embalagem 

com 50 

unidades 
16 

 

  

188 
Fósforo, material corpo: madeira, 

tipo: curto 

Caixa 50 

unidades 
120 
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189 

Água mineral natural, tipo: sem 

gás, material embalagem: plástico, 

tipo embalagem: retornável. 

Garrafão 20 

Litros 
400 

 

  

190 Abacaxi in natura, fresco. Unidade 65 
 

  

191 

Ovo Branco, ovo de galinha, branco 

grande, pesando aproximadamente 

50g, com data de fabricação, data de 

validade e registro no SIE ou SIF. 

Produto fresco. Deve vir em sua 

embalagem original. 

Bandeja c/ 

12 unidades 
4.470 

 

  

192 

Maça Nacional, comum, não ácida, 

1ª qualidade, frutos de tamanho 

médio, no grau máximo de evolução 

no tamanho, aroma e sabor da 

espécie, sem ferimentos, firmes, 

tenras e com brilho. 

Kg 4.776 

 

  

193 

Abobrinha verde, limpa, sem 

ferimentos ou defeitos, firmes e com 

brilho. 

Kg 35 
 

  

194 

Vinagre branco, fermentado acético 

de maçã, acidez de 4,0%, não 

contém glúten. 

Garrafa de 

750 ml 
30 

 

  

195 

Tempero verde, composto por salsa 

e cebolinha, em molhe, folhas 

limpas, viçosas de cores brilhantes, 

sem marcas de pragas e talos firmes. 

Maço 160 

 

  

196 

Milho para pipoca, naturalmente 

rico em fibras e fonte de ferro, classe 

amarela, grupo duro, tipo 1, livre de 

transgênicos, não contém glúten. 

Pct. 500g 25 

 

  

197 

Iogurte natural, teor gordura: 

integral, com polpa ou pedaços de 

fruta sabores sortidos, a serem 

definidos na ordem de fornecimento. 

Embalagem 

1Litro 
300 

 

  

198 

Leite em pó, enriquecido com 

vitamina A e D, fonte de cálcio. 

Embalagem contendo informações 

nutricionais, prazo de validade, data 

de fabricação. 

Sachê de 

400g 
5.214 

 

  

199 Aipim limpo e descascado Kg 60 
 

  

200 

Pão Careca, o pão deve ser de 

panificação própria, com 

identificação da escola, o número de 

pães, identificação do peso, data de 

validade, data de fabricação e 

identificação dos ingredientes na 

embalagem de entrega. 

Unidade 

(Mínimo 

50g) 
55.296 

 

  

TOTAL  

 

Declaro para os devidos fins que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos 

operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 

outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

 

Validade da Proposta: 60 dias 

___________________________________________________________ 

Esta proposta deverá ser preenchida e enviada à PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM 

JARDIM, devidamente assinada por responsável da firma informante, em envelope lacrado. 
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OPERAÇÃO:_____________________ 

 

Bom Jardim/RJ, ______ de ___________________ de 2021. 

 

__________________________________________ 

Carimbo do CNPJ e assinatura do proponente 

 


