
 Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA DE LICITAÇÃO PÚBLICA  
 

 

 

Modalidade Sugerida: Pregão Presencial para Registro de Preços  

 

Tipo Sugerido: Menor Preço por Item 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO DO OBJETO SUGERIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 

LANCHES, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, HORTIFRUTIGRANJEIROS, UTENSÍLIOS E 

MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, 

CRECHES E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA DO ITUÊTO/MG.  

 

 

 

 

Requisitante: Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETIVO 

 

Tendo em vista o disposto no art. 8º, inc. II, do Decreto n° 

3.555/2000, para licitação na modalidade pregão, apresento a 

seguir estudos preliminares realizados contendo elementos capazes 

de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de 

orçamento detalhado, considerando os preços praticados no 

mercado, a definição de métodos, a estratégia de suprimento e o 

prazo de execução do contrato, quando for o caso. 

 

O Termo de Referência visa esclarecer e direcionar os 

procedimentos essenciais para a Comissão Permanente de 

Licitação/Pregoeiro elaborar o ato convocatório e a formalização 

do processo administrativo de licitação. No Termo de Referência, 

o solicitante apresenta sugestões básicas sobre os procedimentos 

administrativos mais comuns nas licitações públicas municipais. O 

atendimento aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência 

evitará equívocos nas compras e contratações futuras, bem como a 

obediência ao Decreto Municipal nº. 17, de 30 de junho de 2008 

que dispõe sobre a regulamentação do Regimento Interno da 

CPL/Pregoeiro. 

 

O Termo de Referência dispõe sobre questões relacionadas com as 

formalizações e controles dos procedimentos, assegurando ao 

requisitante a eficácia da sua pretensão. O Termo de Referência 

reproduz as diretrizes e as exigências previstas nas Leis que 

disciplinam o processo formal de licitações públicas, conjugado 

com a Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000. 

 

As sugestões e solicitações constantes do Termo de Referência são 

de responsabilidade do requisitante. Portanto, o não acatamento 

por parte da CPL/Pregoeiro na elaboração do Ato Convocatório, 

poderá não atender plenamente o objeto pretendido. 

 

O Termo de Referência deverá fazer parte do processo licitatório 

e estar à disposição dos licitantes interessados, uma vez que o 

Termo de Referência define, detalha e justifica a contratação de 

forma precisa, bem como os critérios para aceitação dos bens, a 

estrutura de custos, os deveres do contratado, os procedimentos 

de fiscalização, prazo de execução do contrato, penalidades 

aplicáveis, enfim, tudo que possa auxiliar a CPL/Pregoeiro. Desta 

forma, não poderá ser negado ao licitante o acesso a essas 

informações, devendo integrar o Edital ou estar à disposição do 

licitante para consulta. 

 

OBJETO 

 

O presente documento tem por finalidade definir e especificar os 

requisitos, objetivos e características básicas necessárias, com 
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intuito de Registro de Preços para aquisição de Gêneros 

Alimentícios, Lanches, Alimentação Escolar, Hortifrutigranjeiros, 

Utensílios e Materiais de Limpeza para manutenção das atividades 

das Escolas, Creches e das Secretarias Municipais de Santa Rita 

do Ituêto/MG. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Município de Santa Rita do Ituêto/MG vem abraçar medidas 

modernas na aquisição de produtos destinados a atender as 

necessidades das suas Secretarias, atinente ao desenvolvimento de 

suas atividades.  

 

Na procura de administrar da melhor forma possível, e para o 

andamento dos trabalhos é necessária a aquisição de Gêneros 

Alimentícios, Lanches, Alimentação Escolar, Hortifrutigranjeiros, 

Utensílios e Materiais de Limpeza para manutenção das atividades 

das Secretarias Municipais.  

 

A aquisição de alimentação escolar se torna de extrema 

importância, pois traz elevados benefícios aos alunos, 

principalmente aos mais carentes. Tendo em vista, que temos uma 

realidade que muitos alunos saem muito cedo de casa para chegarem 

em suas escolas e a merenda é sua primeira refeição, e para 

muitos, as vezes é a única  do dia. Portanto, o fornecimento de 

alimentos traz conseqüentemente, a nutrição dos alunos, 

melhorando a qualidade do aprendizado, suprindo a carência 

alimentar dos alunos e diminuindo o nível de evasão escolar. 

 

Em virtude da imprevisibilidade da quantidade necessária dos 

produtos, bem como a falta de espaço físico para armazenamento, a 

aquisição torna-se mais apropriada por meio do Registro de 

Preços. 

 

 

REGISTRO DE PREÇO 

 

O Sistema de Registro de Preços é o conjunto de procedimentos 

para registro formal de preços relativos à prestação de serviços 

e aquisição de bens, para contratações futuras. É um tipo de 

procedimento de licitação onde os ganhadores não efetivam 

imediatamente após a adjudicação e homologação do certame a 

entrega de seus produtos/serviços nem recebem os empenhos assim 

que forem declarados aptos a negociarem com o órgão licitante. 

 

Eles apenas comparecem ao certame para informar que estão 

dispostos a vender e/ou prestar os serviços ao município por um 

preço determinado e válido por um período de até 12 (doze) meses.  

 

No registro de preços a administração tem uma garantia de 

fornecimento certo a preço previamente declarado, nas outras 
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modalidades licitatórias corre-se frequentemente o risco de os 

certames fracassarem por ausência de licitantes, variação nos 

preços, ausência de pronta entrega/atendimento. 

 

 

Os objetivos principais do Sistema de Registro de Preços são: 

 redução de custos; 

 otimização dos procedimentos licitatórios; 

 garantia de fornecimento sempre ao menor preço praticado pelo 

mercado; 

 aceleração dos prazos legais exigidos para a formalização dos 

atos administrativos inerentes a licitação; 

 dispensa da obrigatoriedade de manutenção de estoques nas 

dependências do órgão (o produto fica com o licitante 

vencedor, no seu armazém, e por sua conta); 

 facilidade na distribuição (o produto segue uma linha reta 

entre fornecedor usuário).  

 

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não poderá ser 

superior a um ano, computadas neste as eventuais prorrogações. Os 

contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as 

disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos 

contratos. 

 

Na Ata de Registro de Preços os preços poderão ser registrados 

tantos fornecedores quantos necessários para que, em função das 

propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada 

para o item ou lote, observando-se o seguinte: 

 

 O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores 
serão divulgados em órgão oficial da administração e ficarão 

disponibilizados durante a vigência da ata de registro de preços; 

 

 Quando das contratações decorrentes do registro de preços 

deverá ser respeitada a ordem de classificação das empresas 

constantes da ata; 

 Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando 
da necessidade de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da 

ata de registro de preços, para que este proceda a indicação do 

fornecedor e respectivos preços a serem praticados. 

 

A existência de preços registrados não obriga a administração a 

firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 

realização de licitação específica para a contratação pretendida, 

sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

 

A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser 

utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não 
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tenha participado do certame licitatório, mediante prévia 

consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à 

vantagem. 

 

Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, 

quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão 

manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da ata, para 

que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a 

serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 

 

Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, 

respeitada a ordem de classificação e a quantidade de 

fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para 

assinatura da ata de registro de preços e compromisso de 

fornecimento que, depois de cumpridos os requisitos de 

publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas 

condições estabelecidas. 

 

A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação 

pelo órgão gerenciador do registro de preços, será formalizada 

pelo órgão interessado, por intermédio de instrumento contratual, 

emissão de nota de empenho de despesa, autorização de Aquisição 

ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da 

Lei de Licitações. 

 

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos 

de concorrência e de tomada de preços, bem como nas 

dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam 

compreendidos nos limites destas duas modalidades de 

licitação, e facultativo nos demais em que a administração 

puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como 

carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de 

Aquisição ou ordem de execução de serviço.     

 

A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas 

às disposições contidas no art. 65 da Lei de Licitações. O preço 

registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos 

serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da ata 

promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

 

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 

tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão 

gerenciador deverá convocar o fornecedor visando à negociação 

para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado, 

frustrada a negociação. O fornecedor será liberado do compromisso 

assumido e poderão ser convocados os demais fornecedores visando 

igual oportunidade de negociação. 

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 

proceder à revogação da ata de registro de preços.  

 

O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
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 descumprir as condições da ata de registro de preços; 

 não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento 

equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa 

aceitável; 

 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este 
se tornar superior àqueles praticados no mercado;  

 tiver presentes razões de interesse público. 
 

Usuários do Registro: Durante a vigência da Ata de Registro de 

Preços qualquer órgãos ou unidade da Administração poderão 

utilizar a referida ata, podendo ainda, outros órgãos solicitar a 

participação na Ata de Registro de Preços de acordo com a 

legislação vigente: 

 

 Secretaria Municipal de Administração; 

 Secretaria Municipal da Fazenda; 

 Secretaria Municipal de Educação; 

 Secretaria Municipal de Saúde; 

 Secretaria Municipal de Obras e Transporte; 

 Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo; 

 Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

  

A legislação básica a ser definida como fundamentação para a 

realização do procedimento licitatório são Lei Federal nº. 

8.666/93, alterada pela Lei Federal nº. 8.883/94, Lei Federal nº. 

9.648/98, Lei Complementar nº. 123/2006 147/2014, Lei 

Complementar nº 101/00, Lei nº. 10.520/02 e Decreto Municipal que 

dispõe sobre o Regimento Interno da Comissão Permanente de 

Licitação/Pregoeiro. 

 

Os atos convocatórios deverão ser publicados de forma resumida 

(extrato), contendo a indicação do local onde os interessados 

poderão obter o texto integral do Edital e todas as informações 

sobre a licitação. 

 

Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluirá o 

do vencimento, e considerará apenas os dias de expediente do 

órgão licitante, nos termos do art. 110 da Lei Federal nº. 

8.666/93. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente 

no órgão ou na entidade promotora da licitação. 

 

Na modalidade Pregão, o aviso de licitação deverá ser publicado, 

no mínimo, uma vez no Diário Oficial do Respectivo ente federado 

ou, não existindo, em jornal de circulação local, e 

facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da 
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licitação, em jornal de grande circulação, não podendo o prazo de 

publicação ser inferior a oito (08) dias úteis. 

 

 

FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

A administração adotou como critério para formação de planilha 

básica de preços a média das cotações realizadas em 05 (cinco) 

empresas, que foram disponibilizadas a esta Secretaria 

pessoalmente ou via email, conforme descrito na cotação. (em 

anexo). 

 

Será estabelecido que os valores apresentados pelos licitantes 

acima da planilha orçada pelo município em 20% serão 

desclassificados, por serem considerados preços excessivos.  

 

Será da mesma forma desclassificada a licitante que apresentar 

preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles 

que não venham a demonstrar sua viabilidade, por meio de 

documentação que comprove que os custos dos insumos serão 

coerentes com o mercado. 

 

Serão rejeitados pela Administração os produtos que não atenderem 

ao padrão mínimo de qualidade aceitável, sendo que tal condição 

será conferida pelo Fiscal do Contrato, indicado no momento da 

assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 

PRODUTOS A SEREM LICITADOS 

 

Os produtos a serem licitados são os constantes do Anexo I 

“Descrição dos Produtos e quantidades estimativas de consumo” que 

integra o presente Termo de Referência. 

 

AMOSTRAS 

 

Geralmente não é recomendável amostra na modalidade pregão.   

 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

 

A ordem de fornecimento para execução (ordem de compra), que são 

objeto da Ata de Registro de Preços será autorizada, pelo 

servidor competente do Setor de Compras, ou, em todo caso, pelo 

Prefeito.  

 

VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

A Ata de Registro de Preços decorrente deste certame vigorará por 

12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 

 

PAGAMENTO 
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O pagamento será feito pelo Município de Santa Rita do Ituêto, em 

até trinta (30) dias após a data do recebimento da Nota Fiscal ou 

Fatura, devidamente acompanhada dos documentos que demonstrem a 

regularidade fiscal do compromissário Fornecedor/Prestador de 

Serviços com a Fazenda Federal, junto ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS, Junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço FGTS e CNDT _ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, 

diretamente no Setor de Compras da Prefeitura Municipal, ou 

mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada 

pela contratada. 

 

A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, 

documento em papel timbrado da empresa informando a Agência do 

Banco do Brasil e o número da Conta a ser depositado o pagamento, 

não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o 

pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

 

Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o 

prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.  

 

A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, 

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado 

nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como 

da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas 

emitidas com outros CNPJs. 

 

SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o 

percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a 

título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no 

fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por 

cento) do valor empenhado.  

 

Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 

descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada 

ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da 

Lei n. 8.666/93: 

 advertência;  

 multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

 suspensão temporária de participar de licitação e impedimento 

de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 

(dois) anos; 

 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

 

Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
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fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com 

a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital 

e no contrato e das demais cominações legais. 

 

As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 

autoridade competente aplicando-se o Princípio da 

Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em 

fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada 

a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.  

 

As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas 

pelas adjudicatárias em conta corrente em agência bancária 

devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 

(cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 

caso, cobrado judicialmente.  

 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos 

licitatórios para registro de preços, nos termos do art. 15 da 

Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato da compra. 

 

A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade 

Geral da Prefeitura, devendo constar na mesma o número do 

processo licitatório ou número do contrato, anexando a cópia ao 

processo administrativo de licitação. 

 

O Setor de Compras solicitará a Contabilidade Geral, a emissão da 

nota de empenho que deverá conter a autorização do ordenador de 

despesa. 

 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Esta Secretaria sugere que para que sejam consideradas 

habilitadas à contratar com o Município as empresas apresentem a 

seguinte documentação: 

 

 

Documentação Relativa à Habilitação Jurídica: 

 cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa 

licitante, no caso de empresa individual; 

 registro comercial, no caso de empresa individual; 

 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, 

e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 
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 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim exigir; 

 

Documentação Relativa à Habilitação Fiscal: 

 Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ), da mesma licitante que irá faturar e entregar o objeto 

licitado. 

 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão 

Conjunta Negativa da Dívida Ativa da União e Receita Federal) 

 Prova de Regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de 

federação da sede da licitante; 

 Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da 

licitante; 

 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 452, de 1º de maio de 1943 Alterada pela Lei Nº 

12.440, de 07 de julho de 2011 – DOU DE 08/07/2012; 

 Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por 

tempo de Serviço) demonstrando situação regular. 

 Alvará de Licença e Localização; 

 Alvará da Vigilância Sanitária expedido por órgão municipal 

e/ou estadual, e/ou federal da sede da licitante; 

 Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

ou menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de catorze anos, conforme modelo 

do anexo deste edital. 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Sugere-se ainda que as propostas sejam apresentadas conforme 

formulário a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Santa 

Rita do Ituêto, (modelo de proposta), ou em formulário próprio 

contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário, 

assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, com indicação de 

apenas uma (01) MARCA, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, 

emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso 

em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor 

unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário 

mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas; 

 

Apresentar preços completos, computando todos os custos 

necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como 

todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, 
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fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 

pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham 

a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta; 

Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 

60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta, 

não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como 

tal; 

 

Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição 

no CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá 

fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone e 

endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para 

contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva, 

os dados referentes à conta bancária poderão ser informados na 

fase da contratação; 

 

Devendo especificar que os produtos terão o prazo máximo de 

entrega setenta e duas (72) horas, não havendo indicação 

expressa, será considerado como prazo de entrega, o constante 

deste item. 

 

Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 

impressa e na proposta específica prevalecerão às da proposta, 

ocorrendo divergência entre o valor unitário e total de cada item 

do objeto do edital, será considerado o primeiro. 

 

Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da 

licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

 

A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos 

os custos com a entrega do objeto licitado, conforme disposto 

neste Edital. 

 

Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências 

deste ato convocatório. 

 

LOCAL E CONDIÇÕES PARA ENTREGA 

 

O fornecimento do objeto deverá ser iniciado mediante ordem de 

fornecimento emitida pelo Setor de Compras, contados a partir da 

assinatura do recebimento da mesma, devendo a entrega ser no 

máximo de setenta e duas (72) horas. Não ocorrendo a entrega do 

produto no prazo estipulado o fornecedor deverá se justificar 

perante ao Município que poderá prorrogar o prazo por igual 

período, para que se proceda à entrega dos produtos. 

 

A entrega do produto deverá ser em local em que a Prefeitura 

oportunamente determinar, dentro do limite do Município de Santa 

Rita do Ituêto, sendo que o local exato será indicado na Ordem de 
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Fornecimento pelo Setor de Compras.   

 

Serão rejeitados pela Administração os produtos que não atenderem 

ao padrão mínimo de qualidade aceitável, sendo que tal condição 

será conferida pelo Fiscal do Contrato, indicado no momento da 

assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 

Os alimentos deverão ser embalados de fábrica, e devem possuir no 

rótulo da embalagem: rotulagem nutricional obrigatória e em 

conformidade com as normas da RDC nº 259, 20 de setembro de 2002 

– ANVISA, que torna obrigatório a apresentação na embalagem das 

seguintes informações: denominação de venda do alimento, lista de 

ingredientes, conteúdos líquidos, identificação da origem, nome 

ou razão social e endereço, identificação do lote, prazo de 

validade, instruções sobre o preparo e uso do alimento, bem como 

Registro no Ministério da Agricultura/Ministério da Saúde, data 

da fabricação e CNPJ do produtor. 

 

As carnes e congelados deverão ser embaladas de fábrica, com 

rotulagem especificando peso, tipo de carne, identificação da 

origem, nome ou razão social e endereço, data de fabricação, data 

de validade e registro no órgão competente (INSPEÇÃO S.I.F.), 

devendo a entrega das carnes e congelados serem em caminhão 

refrigerado, no caso de empresas situadas fora da sede do 

Município. 

 

Os produtos de limpeza deverão ser embalados de fábrica, com 

rótulo contendo: o nome do fabricante ou importador, com endereço 

completo, telefone, instruções de uso, avisos sobre os perigos e 

informações de primeiros socorros e o número de telefone do 

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), data de fabricação e 

validade. Especificamente os saneantes (alvejantes, 

desinfetantes, detergentes, etc) deverão possuir ainda no seu 

rótulo a frase “Produto notificado na Anvisa/MS” ou número do 

registro no Ministério da Saúde”. 

 

Os produtos de hortifrutigranjeiros deverão ser embalados em 

caixa separando-os por espécies, frescos e em perfeito estado 

para consumo. As hortaliças deverão ser entregues embaladas em 

molhos(feixe), em sacolas plásticas, para melhor conservação dos 

produtos. O local de entrega será determinado na ordem de 

fornecimento, podendo ser na sede, no distrito e/ou zona rural. 

Os pedidos poderão ser realizados quinzenalmente. 

 

Caso não se comprove a origem de fábrica dos produtos, a 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto – MG irá apreender 

os produtos e encaminhar os mesmos às autoridades competentes, 

para que sejam tomadas as providências legais. 

 

DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
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O Município estabelecerá critério de fiscalização do cumprimento 

do instrumento de Ata/Contrato, por intermédio de servidor 

especialmente designado para esta finalidade, através da 

Assessoria de Controle Interno ou quaisquer outros meios. 

 

Prefeitura de Santa Rita do Ituêto – MG, 23 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

WASLEY ALEANDRO DA SILVA 

Secretário Municipal de Educação 
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Anexo I 
 Descrição dos Produtos, quantidades estimativas de consumo e 

valores médios. 

  

ITEM QTD UNID DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
VLR. 

MÉDIA UNIT 

VLR. 

MÉDIO TOTAL 

1 560 KG 

Abacate, tamanho regular  tamanho 

grande, cor e formação uniforme, 

com polpa intacta e firme, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos 

do manuseio e transporte. 

Acondicionado em embalagem caixa 

apropriada. 

R$ 6,35 
 R$        

3.556,00  

2 600 KG 

Abacaxi, tamanho médio, de 

coloração amarelo esverdeada, 

firme, sem partes estragadas. Grau 

de maturação pra consumo. 

R$ 6,39 
 R$        

3.834,00  

3 1120 KG 

Abobora cabotiã, apresentando grau 

de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

R$ 4,04 
 R$        

4.524,80  

4 120 KG 

Abobora verde, in natura e a 

conservação em condições adequadas 

para o consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

R$ 3,97 
 R$           

476,40  

5 70 UND 

Abridor de lata e garrafa: em aço 

inox de alta resistência, para uso 

intenso em restaurante de escala 

industrial, material não pode 

enferrujar com o tempo de uso.  

R$ 6,88 
 R$           

481,60  

6 100 Pct 

ABSORVENTE HIGIENICO - TIPO: 

EXTERNO; ABAS: COM ABAS; 

COBERTURA: SECA; FLUXO: MODERADO; 

CARACTERISTICAS GERAIS: 

HIPOALERGENICO E 

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; 

APRESENTACAO: PACOTE 8 UNIDADES 

R$ 4,68 
 R$           

468,00  

7 100 Pct 

ABSORVENTE HIGIENICO - TIPO: 

EXTERNO; ABAS: COM ABAS; 

COBERTURA: SUAVE; FLUXO: MODERADO; 

CARACTERISTICAS GERAIS: 

HIPOALERGENICO E 

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; 

APRESENTACAO: PACOTE 8 UNIDADES 

R$ 4,91 
 R$           

491,00  

8 100 Pct 

ABSORVENTE HIGIENICO - TIPO: 

EXTERNO; LINHA: NOTURNO; ABAS: COM 

ABAS; COBERTURA: SECA; FLUXO: 

MODERADO; CARACTERISTICAS GERAIS: 

HIPOALERGENICO E 

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; 

APRESENTACAO: PACOTE 8 UNIDADES 

R$ 6,89 
 R$           

689,00  

9 100 Pct 

ABSORVENTE HIGIENICO - TIPO: 

EXTERNO; LINHA: NOTURNO; ABAS: COM 

ABAS; COBERTURA: SUAVE; FLUXO: 

MODERADO; CARACTERISTICAS GERAIS: 

HIPOALERGENICO E 

R$ 6,68 
 R$           

668,00  
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DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; 

APRESENTACAO: PACOTE 8 UNIDADES 

10 60 Frs 

Acetona - Solução à Base de 

Acetona. DERMATOLOGICAMENTE 

TESTADA. Na embalagem deverá 

conter o Nº de Lote e a data de 

validade (mínimo de 06 meses); 

Frasco com 100ml. 

R$ 3,74 
 R$           

224,40  

11 7000 Pct 

Achocolatado em pó instantâneo. 

Ingredientes: açúcar, cacau, 

extrato de malte, sal, soro de 

leite em pó, leite desnatado em 

pó, vitaminas e minerais, 

estabilizante lectina de soja e 

aromatizantes. Na embalagem deverá 

constar a data da fabricação, 

validade e número do lote. Os 

produtos deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. (Pct de 1kg) 

R$ 12,18 
 R$       

85.260,00  

12 7000 Pct 

Açúcar cristal cor: branca; odor e 

sabor: próprio do produto; aspecto 

sólido com cristais bem definidos 

e livre de impurezas; composição: 

sacarose 99,7/99,8, glucose e 

frutose 0,03/0,10, umidade 

0,05/0,10, sais minerais 

0,04/0,10. Empacotado em embalagem 

em polietileno, contendo 

identificação do produto, marca do 

fabricante, composição 

nutricional, data de fabricação e 

prazo de validade. Deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. O 

produto deve ter registro no 

Ministério da Agricultura. (Pct 

com 5 kg) 

R$ 17,32 
 R$     

121.240,00  

13 200 Pct 

Açúcar mascavo - embalagem de 5009 

de origem vegetâ|, 

constituído fundamentalmente por 

sacarose de câna-de-açúcar, 

com aspecto sólado, odor e sabor 

próprios do produto. com 

ausência de insetos, livre de 

fermentaçáo, isento de matéria 

terrosa, de parasitas e de 

detritos animais ou vegeiais, em 

embalagem primáÍia plástica 

resistente que garanta a 

integradade 

do produto até o consumo. A data 

de validade deverá constar da 

embalagem primária e da embalâgem 

secundária, exceto quando 

a embalagem secundária for 

transparente. Pacote com 1Kg 

R$ 16,98 
 R$        

3.396,00  

14 100 Pct 
AÇUCAR TIPO: REFINADO; NA 

EMBALAGEM DEVE CONSTAR DADOS DA 

IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO 

R$ 4,93 
 R$           

493,00  
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E DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE. 

APRESENTACAO: Pacote com 1kg 

15 200 Frs 

ADOÇANTE, dietético, liquido, 

edulcorante artificial aspartame, 

sem sacarina, sem ciclamato, 

contendo fenilalanina, devendo 

conter identificação do produto, 

marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. Os 

produtos deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. (Frasco com 100 ml). 

R$ 9,36 
 R$        

1.872,00  

16 50 UND 

AFIADOR DE FACA - TIPO: 

CHAIRA/AMOLADOR, CONFECCIONADO EM 

ACO CROMADO INOXIDAVEL,CABO BRANCO 

EM MATERIAL PLASTICO, TIPO 

POLIPROPILENO OU OUTRO DE 

SEMELHANTE RESISTENCIA E 

DURABILIDADE. COMPRIMENTO ACEITO 

DA HASTE ENTRE 10 E 12 POLEGADAS. 

HASTE ESTRIADA OU RANHURADA 

R$ 41,51 
 R$        

2.075,50  

17 1400 Galão  

Água Mineral sem gás, Oriunda de 

fonte natural  que apresente laudo 

de analise do órgão competente. A 

embalagem deverá conter ainda  

data do envasilhamento e data de 

vencimento (validade) As 

embalagens ainda deverão conter: 

1º) rótulo de classificação da 

água, aprovado pelo Departamento 

Nacional de Produtos Minerais – 

DNPM; 2º) Prazo de validade; 3º) 

marca do produto; 4º ) etiqueta de 

identificação com o número da 

Portaria da Lavra. Os produtos 

deverão ser entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento. O fornecedor declarado 

vencedor deverá fornecer o 

recipente (galão de 20 litros) em 

forma de comodato até o término da 

vigência da Ata de RP.   

R$ 11,38 
 R$       

15.932,00  

18 700 Frs 

Água Mineral sem gás, protetor na 

parte superior e lacre de 

segurança personalizado pelo 

fabricante, sem avarias; na 

embalagem devera constar a data do 

beneficiamento e da validade e 

numero do lote. (Frasco com 500 

ml). 

R$ 5,17 
 R$        

3.619,00  

19 6000 Frs 

Agua Sanitária:hipoclorito de 

sódio e água. Teor de cloro ativo: 

2,0% a 2,5% p/p. Na embalagem 

devera constar a utilização para 

desinfetar alimentos, data da 

fabricação, da validade, numero do 

lote e registro no MS.  Frasco com 

1 Litro. 

R$ 3,90 
 R$       

23.400,00  
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20 4000 Frs 

Álcool 46°, INPM, para uso 

diverso. E deverão ser entregues 

com validade mínima de 2/3 da data 

do vencimento. Frasco com 1 litro. 

R$ 9,03 
 R$       

36.120,00  

21 1000 Frs 

Álcool em gel, frasco 500 ml, 

Álcool etílico 70%, elimina 99,9% 

de vírus, bactérias e fungos; 

Possui hidratantes e emolientes 

para manter a suavidade das mãos e 

o cuidado com a pele; Não deixa as 

mãos grudentas ou com resíduos. 

Fundamental para a higiene das 

mãos e proteger a saúde do 

usuário. 

R$ 10,69 
 R$       

10.690,00  

22 2000 Frs 

Àlcool líquido 92,8º, frasco de 01 

litroTIPO: Etílico, 92,8º INPM, 

COMPOSIÇÃO : Álcool etílico, 

benzoato de denatônio e água, 

SOLUBILIDADE: Em água, COR: 

Incolor, AROMA: Característico, 

FUNÇÃO: Uso doméstico 

R$ 11,38 
 R$       

22.760,00  

23 2800 Pés 

Alface lisa, Pé de tamanho médio, 

folhas de padrão liso, com 

coloração verde, sem partes 

estragadas e amareladas. 

R$ 1,56 
 R$        

4.368,00  

24 1000 Caixa  
Algodão hidrofilizado, tratado c/ 

carboximetilceiulose e 

bactericidas.  
R$ 13,66 

 R$       

13.660,00  

25 700 KG 

Alho branco, sem a réstia. 

Embalagem com identificação do 

produto, marca do fabricante, 

prazo de validade e peso liquido. 

R$ 20,55 
 R$       

14.385,00  

26 4000 Frs 

Alvejante c/ 5% cloro, contendo 

hipoclorito de sódio, hidróxido de 

cloreto de sódio, acrílico, 

essência coranteverde e água, 

nonil fenol entoxilado, dispersão 

aquosa de copolímero. E deverão 

ser entregues com validade mínima 

de 2/3 da data do vencimento. 

Frasco com 1 litro. 

R$ 5,31 
 R$       

21.240,00  

27 1400 Frs 

Amaciante de roupas, domestico, 

cloreto de dialquil; fragrância: 

com perfume; composição: dimetil 

amônio, atenuador de espuma, 

coadjuvantes, fragrância, 1,2 

benzoatiazolin - 3 ona, corante, 

acidificante e agua. Na embalagem 

devera constar a data da 

fabricação, da validade, numero do 

lote e registro no MS. E deverão 

ser entregues com validade mínima 

de 2/3 da data do vencimento. 

Frasco com 2 litros. 

R$ 8,51 
 R$       

11.914,00  

28 1400 Pct 

Amendoim - tipo 1; grão cru, 

descascado, catado, tipo único. 

Embalagem em polietileno contendo 

identificação do produto marca do 

fabricante, composição 

nutricional, data de fabricação e 

R$ 11,25 
 R$       

15.750,00  
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prazo de validade. (Pct com 

500gr). 

29 2800 Pct 

Amido de milho em pó, 

acondicionado em embalagens 

originais de fábrica, isento de 

matérias terrosas, fungos ou 

parasitas e livre de umidade. Com 

especificação dos ingredientes, 

informações do fabricante e data 

de validade estampada na 

embalagem. Os produtos deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. (Pct 

com 500gr). 

R$ 5,59 
 R$       

15.652,00  

30 50 UND 
AMPOLA PARA GARRAFA TERMICA - 

MATERIA-PRIMA: VIDRO; CAPACIDADE: 

1000ML; 
R$ 41,32 

 R$        

2.066,00  

31 500 UND 

APARELHO DE BARBEAR - TIPO: 

DESCARTAVEL; APRESENTACAO: COM 

DUAS LAMINAS PARALELAS EM ACO 

INOX; 

R$ 2,93 
 R$        

1.465,00  

32 500 UND 
APARELHO DE BARBEAR - TIPO: 

DESCARTAVEL; APRESENTACAO: COM UMA 

LAMINA EM ACO INOX 
R$ 2,12 

 R$        

1.060,00  

33 200 KG 

Apresuntado pré-cozido; A carne 

deve ser firme e úmida.  Isento de 

bolores (manchas esverdeadas com 

pontos brancos e cinza), de odores 

estranhos e de substâncias 

nocivas. Kg 

R$ 16,76 
 R$        

3.352,00  

34 8400 Pct 

Arroz - tipo: 1, polido, longo e 

fino. Isento de matérias terrosas, 

fungos ou parasitas e livre de 

umidade. Embalagem com dados de 

identificação, data de 

beneficiamento e de validade, 

numero do lote e registro no 

ministério da agricultura. Os 

produtos deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. (Pct com 5kg). 

R$ 22,73 
 R$     

190.932,00  

35 40 UND 
Assadeira de vidro temperado oval, 

com tampa de plástico resistente, 

capacidade mínima de 2,4 litros. 
R$ 59,36 

 R$        

2.374,40  

36 40 UND 

Assadeira de vidro temperado 

retangular, com tampa de plástico 

resistente, capacidade mínima de 2 

litros. 

R$ 52,24 
 R$        

2.089,60  

37 100 UND 

ASSADEIRA/FORMA - MATERIA-PRIMA: 

ALUMINIO; DIMENSOES: 06 X 04CM; 

REVESTIMENTO: REVESTIDO EM 

ALUMINIO; FINALIDADE: EMPADA; 

R$ 18,17 
 R$        

1.817,00  

38 50 UND 

ASSADEIRA/FORMA - REDONDA; 

MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; DIMENSOES 

MÍNIMAS: 30CM DE DIAMETRO; 

REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO; 

FINALIDADE: PIZZA; 

R$ 30,29 
 R$        

1.514,50  

39 50 UND 
ASSADEIRA/FORMA - REDONDA; 

MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TAMANHO 
R$ 31,99 

 R$        

1.599,50  
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MÍNIMO: 20CM DE DIÂMETRO; 

REVESTIMENTO: REVESTIDO EM 

ALUMINIO; FINALIDADE: BOLOS E 

PUDINS. 

40 50 UND 

ASSADEIRA/FORMA - REDONDA; 

MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TAMANHO 

MÍNIMO: 30CM DE DIÂMETRO; 

REVESTIMENTO: REVESTIDO EM 

ALUMINIO; FINALIDADE: BOLOS E 

TORTAS. 

R$ 37,90 
 R$        

1.895,00  

41 50 UND 

ASSADEIRA/FORMA - RETANGULAR; 

MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TAMANHO: 

Nº 3 – 34,2 X 23,4 X 5,8 CM – 4,3 

LTS; REVESTIMENTO: REVESTIDO EM 

ALUMINIO. 

R$ 45,21 
 R$        

2.260,50  

42 50 UND 

ASSADEIRA/FORMA - RETANGULAR; 

MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; TAMANHO: 

Nº 5 – 44 X 30 X 6,5 CM – 8 LTS; 

REVESTIMENTO: REVESTIDO EM 

ALUMINIO; FINALIDADE: BOLOS E 

TORTAS. 

R$ 74,03 
 R$        

3.701,50  

43 500 Lata  

Atum em lata, com embalagem abre-

fácil, pesando aproximadamente 125 

grs, água de constituição (ao 

próprio suco), molho de tomate 

temperado e sal. Validade de no 

mínimo 2 anos a partir da data de 

entrega. Registro no SIF.  

R$ 11,03 
 R$        

5.515,00  

44 8000 KG 

AVE ABATIDA - TIPO DA AVE: FRANGO; 

APRESENTACAO: INTEIRO, FRESCO; 

produto de qualidade; entregue em 

embalagens fechada que contenham 

especificados o peso, data de 

embalagem e data de vencimento 

(validade)  e tabela de 

informações nutricionais. O 

produto deverá ter Selo do Serviço 

de Inspeção Federal (S.I.F.) do 

Ministério da Agricultura. Deverá 

ser transportados em carro 

refrigerado ou caixas de isopor 

conforme legislação vigente. Data 

de validade não deverá ser 

inferior a 4 meses a contar da 

data de entrega. A data de 

congelamento não deverá ser 

superior a 2 meses a contar da 

data da entrega. 

R$ 11,98 
 R$       

95.840,00  

45 600 Pct 

Aveia em flocos finos; composição 

nutricional mínima (em 100g): 15g 

de proteína / 7,5 g de lipídios / 

55g de carboidratos / valor 

calórico 347,5 kcal. Livre de 

sódio e gordura trans. Embalagem 

com dados de identificacao, data 

de beneficiamento e de validade, 

numero do lote e registro no 

ministerio da agricultaura. Os 

produtos deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

R$ 6,36 
 R$        

3.816,00  
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vencimento. Pct de 200 g. 

46 200 UND 

Avental Branco, tipo açougueiro, 

confeccionado em tecido PVC com 

forro. Impermeável a líquidos não 

corrosivos. Tamanho: 1,20m x 

0,70m.  

R$ 18,15 
 R$        

3.630,00  

47 200 UND 
Avental reforçado poliéster de 

vinila, 100% polipropileno. 1,20m 

x 0,70m. 
R$ 14,68 

 R$        

2.936,00  

48 280 Frs 

Azeite de Oliva, puro, extra 

virgem, sem colesterol, embalagem 

em vidro, contendo no mínimo 

500ml, com identificação do 

produto e prazo de validade. 

R$ 25,85 
 R$        

7.238,00  

49 240 Frs 

Azeitona verde com caroço; tipo: 

portuguesa; na embalagem devera 

constar a data da fabricacao, 

validade e numero do lote. Os 

produtos deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Frasco com 500g. 

R$ 14,13 
 R$        

3.391,20  

50 230 Frs 

Azeitona verde fatiada; tipo: 

portuguesa; na embalagem devera 

constar a data da fabricacao, 

validade e numero do lote. Os 

produtos deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Frasco, com no minimo 

175g. 

R$ 8,56 
 R$        

1.968,80  

51 84 UND 
Bacia plástica redonda reforçada, 

20 litros, plástico 

resistente.Unidade. 
R$ 25,27 

 R$        

2.122,68  

52 84 UND 
Bacia plástica redonda reforçada, 

30 litros, plástico 

resistente.Unidade. 
R$ 36,05 

 R$        

3.028,20  

53 560 KG 

Bacon defumado: Ingredientes: 

Barriga suína, água, sal, 

conservador: nitrito de sódio, 

antioxidante: eritorbato de sódio. 

Não deve conter glúten. Embalagens 

fechada a vácuo que contenham 

especificados o  peso, data de 

embalagem e data de vencimento 

(validade)  e tabela de 

informações nutricionais. O 

produto deverá ter Selo do Serviço 

de Inspeção Federal (S.I.F.) do 

Ministério da Agricultura. Deverá 

ser transportados em carro 

refrigerado ou caixas de isopor 

conforme legislação vigente. Data 

de validade não deverá ser 

inferior a 4 meses a contar da 

data de entrega. A data de embalo 

não deverá ser superior a 2 meses 

a contar da data da entrega.  

R$ 29,26 
 R$       

16.385,60  

54 600 Pct 

Balas macias sortidas, embrulhadas 

individualmente, sabores de frutas 

de no mínimo: banana, morango, uva 

e maçã verde. Coloridas 

R$ 8,26 
 R$        

4.956,00  
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artificialmente. Não pode conter 

traços de leite e nem glúten. Os 

produtos deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. (Pct com, no minimo, 

600gr) 

55 400 Pct 

Balas tipo jujuba. Os produtos 

deverão ser entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento.(Pct com 1Kg)  

R$ 14,76 
 R$        

5.904,00  

56 400 UND 

Balde - capacidade: 12 litros; 

matéria-prima: polietileno, 

reforçado, na cor preta; alça em 

metal. 

R$ 14,83 
 R$        

5.932,00  

57 400 UND 
Balde - capacidade: 18 litros; 

matéria-prima: plástico; alça em 

metal. 
R$ 3,00 

 R$        

1.200,00  

58 200 Pct 

BALOES/BEXIGAS: PARA USO 

DIDATICO/PEDAGOGICO - FORMA: PÊRA; 

MATERIAL: LATEX; COR: CORES 

DEFINIDAS NO MOMENTO DO PEDIDO; 

NÚMERO: 07; EMBALAGEM: PACOTE COM 

NO MÍNIMO 50und 

R$ 12,56 
 R$        

2.512,00  

59 200 Pct 

BALOES/BEXIGAS: PARA USO 

DIDATICO/PEDAGOGICO - FORMA: PÊRA; 

MATERIAL: LATEX; COR: CORES 

DEFINIDAS NO MOMENTO DO PEDIDO; 

NÚMERO: 09; EMBALAGEM: PACOTE COM 

NO MÍNIMO 50und 

R$ 15,63 
 R$        

3.126,00  

60 1680 KG 

Banana da terra, apresentando grau 

de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

R$ 5,67 
 R$        

9.525,60  

61 140 KG 

Banana nanica, apresentando grau 

de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

R$ 4,38 
 R$           

613,20  

62 840 KG 

Banana prata, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

R$ 4,48 
 R$        

3.759,84  

63 280 KG 

Batata baroa, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

R$ 8,84 
 R$        

2.475,20  
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64 1400 KG 

Batata doce, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

R$ 4,78 
 R$        

6.692,00  

65 2800 KG 

Batata inglesa, apresentando grau 

de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

R$ 4,75 
 R$       

13.300,00  

66 1120 Pct 

Batata palha. Embalagem com dados 

de identificacao, data de 

fabricação e de validade, número 

do lote. Os produtos deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento.  Pct 

com 300g 

R$ 8,72 
 R$        

9.766,40  

67 560 KG 

Beterraba, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

R$ 6,02 
 R$        

3.371,20  

68 200 Pct 

BICARBONATO DE SÓDIO - 

APRESENTACAO: PO; EMBALAGEM COM 

DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE 

FABRICACAO E DE VALIDADEE NUMERO 

DO LOTE. Pacote 20gr 

R$ 2,21 
 R$           

442,00  

69 150 Pct 

BICARBONATO DE SÓDIO - 

APRESENTACAO: PO; EMBALAGEM COM 

DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE 

FABRICACAO E DE VALIDADEE NUMERO 

DO LOTE. Pacote 40gr 

R$ 4,24 
 R$           

636,00  

70 840 Caixa  

Biscoito - Tipo: cream cracker, 

salgado tradicional; composto 

basicamente de: farinha de trigo, 

gordura vegetal, açúcar invertido, 

sal, extrato de malte, fermentos 

químicos e glúten. Embalagem  

deverá constar a fabricação, data 

de validade  e lote do produto. Os 

produtos deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Caixa com 1,5 kg. 

R$ 24,79 
 R$       

20.823,60  

71 1000 Pct 

Biscoito - Tipo: cream cracker, 

salgado tradicional; composto 

basicamente de: farinha de trigo, 

gordura vegetal, açúcar invertido, 

sal, extrato de malte, fermentos 

químicos e glúten. Embalagem  

deverá constar a fabricação, data 

de validade  e lote do produto. Os 

produtos deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Pacote aprox. 200gr 

R$ 4,54 
 R$        

4.540,00  
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72 1000 Pct 

Biscoito - Tipo: cream cracker, 

salgado tradicional; composto 

basicamente de: farinha de trigo, 

gordura vegetal, açúcar invertido, 

sal, extrato de malte, fermentos 

químicos e glúten. Embalagem  

deverá constar a fabricação, data 

de validade  e lote do produto. Os 

produtos deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Pacote com aprox. 

400gr 

R$ 6,67 
 R$        

6.670,00  

73 300 Pct 

Biscoito - Tipo: papa ovo; 

composto basicamente de: polvilho, 

água, ovo, gordura vegetal, sal, 

antioxidantes (INS 319 e INS 321) 

e glúten; pode conter trigo. 

Embalagem  deverá constar a 

fabricação, data de validade  e 

lote do produto. Os produtos 

deverão ser entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Pacote com aprox. 

100gr 

R$ 6,72 
 R$        

2.016,00  

74 300 Pct 

Biscoito - Tipo: polvilho; 

composto basicamente de: ovo, 

fécula de mandioca, óleo vegetal 

de palma, água, sal, fermento 

químico bicarbonato de amônio 

(INS503ii), corante natural de 

urucum, antioxidantes (INS 319 e 

INS 321) e glúten; pode conter 

trigo e soja. Embalagem  deverá 

constar a fabricação, data de 

validade  e lote do produto. Os 

produtos deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Pacote com aprox. 

100gr 

R$ 5,54 
 R$        

1.662,00  

75 560 Caixa  

Biscoito Doce, Maria; biscoito 

crocante. composição: farinha de 

trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, gordura vegetal, 

creme de milho ou amido de milho, 

açúcar invertido, carbonato de 

cálcio, sal, fermentos químicos: 

bicarbonato de amônio (INS 503 

II), bicarbonato de sódio (INS 500 

II); estabilizante lecitina de 

soja (INS 322); melhorador de 

farinha: metabissulfito de sódio 

(INS 223); LIVRE de gordura trans. 

Os produtos deverão ser entregues 

com validade mínima de 2/3 da data 

do vencimento. Caixa com 1,5 kg. 

R$ 18,23 
 R$       

10.208,80  

76 1000 Pct 

Biscoito Doce, Maria; biscoito 

crocante. composição: farinha de 

trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, gordura vegetal, 

creme de milho ou amido de milho, 

açúcar invertido, carbonato de 

R$ 4,21 
 R$        

4.210,00  
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cálcio, sal, fermentos químicos: 

bicarbonato de amônio (INS 503 

II), bicarbonato de sódio (INS 500 

II); estabilizante lecitina de 

soja (INS 322); melhorador de 

farinha: metabissulfito de sódio 

(INS 223); LIVRE de gordura trans. 

Os produtos deverão ser entregues 

com validade mínima de 2/3 da data 

do vencimento. Pacote aprox. 200gr 

77 1000 Pct 

Biscoito Doce, Maria; biscoito 

crocante. composição: farinha de 

trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, gordura vegetal, 

creme de milho ou amido de milho, 

açúcar invertido, carbonato de 

cálcio, sal, fermentos químicos: 

bicarbonato de amônio (INS 503 

II), bicarbonato de sódio (INS 500 

II); estabilizante lecitina de 

soja (INS 322); melhorador de 

farinha: metabissulfito de sódio 

(INS 223); LIVRE de gordura trans. 

Os produtos deverão ser entregues 

com validade mínima de 2/3 da data 

do vencimento. Pacote com aprox. 

400gr 

R$ 6,29 
 R$        

6.290,00  

78 840 Caixa  

Biscoito DOCE, sabor côco; na 

embalagem devera constar a data da 

fabricação, da validade do produto 

e numero do lote. E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. Caixa 

com 1,5kg. 

R$ 15,88 
 R$       

13.339,20  

79 1000 Pct 

Biscoito DOCE, sabor côco; na 

embalagem devera constar a data da 

fabricação, da validade do produto 

e numero do lote. E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. Pacote 

aprox. 200gr 

R$ 4,95 
 R$        

4.950,00  

80 1000 Pct 

Biscoito DOCE, sabor côco; na 

embalagem devera constar a data da 

fabricação, da validade do produto 

e numero do lote. E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. Pacote 

com aprox. 400gr 

R$ 6,48 
 R$        

6.480,00  

81 840 Caixa  

Biscoito DOCE, sabor leite; na 

embalagem devera constar a data da 

fabricação, da validade do produto 

e numero do lote. E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. Caixa 

com 1,5kg. 

R$ 15,14 
 R$       

12.717,60  
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82 1000 Pct 

Biscoito DOCE, sabor leite; na 

embalagem devera constar a data da 

fabricação, da validade do produto 

e numero do lote. E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. Pacote 

com aprox. 400gr 

R$ 5,99 
 R$        

5.990,00  

83 1000 Pct 

Biscoito DOCE, sabor leite; na 

embalagem devera constar a data da 

fabricação, da validade do produto 

e numero do lote. E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. 

Pacoteaprox. 200gr 

R$ 4,70 
 R$        

4.700,00  

84 560 Caixa  

Biscoito SALGADO, salpet; contém 

trigo e soja. A embalagem deve 

conter as seguintes informações: 

tabela de informação nutricional, 

denominação de venda do produto, 

lista de ingredientes, 

identificação de origem, 

identificação de lote, prazo de 

validade ou envase, peso, 

condições de armazenamento. A 

embalagem deverá ser original. Os 

produtos deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Caixa com 1,5 kg. 

R$ 20,66 
 R$       

11.569,60  

85 840 Pct 

Biscoito SALGADO, salpet; contém 

trigo e soja. Embalagem contendo 

02 (dois) Pcts individuais. 

Embalagem de papel celofane ou 

polipropileno transparente e 

inodoro. A embalagem deve conter 

as seguintes informações: tabela 

de informação nutricional, 

denominação de venda do produto, 

lista de ingredientes, 

identificação de origem, 

identificação de lote, prazo de 

validade ou envase, peso, 

condições de armazenamento. a 

embalagem deverá ser original. Os 

produtos deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Pct com 200g 

R$ 4,96 
 R$        

4.166,40  

86 840 Pct 

Biscoito tipo rosquinha de leite, 

embalado em papel celofane ou 

polipropileno transparente e 

inodoro. A embalagem deve conter 

as seguintes informações: tabela 

de informação nutricional; lista 

de ingredientes; identificação de 

origem; identificação do lote; 

prazo de validade ou envase; 

peso/quantidade; condições de 

armazenamento. A embalagem deverá 

ser original. Os produtos deverão 

ser entregues com validade mínima 

de 2/3 da data do vencimento. 

Produto deve apresentar-se na sua 

R$ 5,22 
 R$        

4.384,80  
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forma íntegra. (Pct com, no minimo 

400 g). 

87 1120 Pct 

Biscoito tipo: maizena, crocante; 

Ingredientes: Farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido 

fólico, açúcar, gordura vegetal, 

amido, açúcar invertido, sal, soro 

de leite em pó, fermentos 

químicos: bicarbonato de amônio e 

bicarbonato de sódio, 

emulsificante lecitina de soja, 

aromatizante, melhorador de 

farinha metabissulfito de sódio, 

acidulante ácido lático. Contém 

glúten. Na embalagem devera 

constar a data da fabricação, da 

validade e numero do lote. E 

deverão ser entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento.  (Pct com, no minimo, 

200g). 

R$ 3,77 
 R$        

4.222,40  

88 600 PCT 

BOLACHA SEM GLÚTEN - sem glúten 

ISENTO de glúten Embalagem: saco 

de polietileno atóxico, dupla 

embalagem, transparente, 

resistente, lacrado, contendo peso 

líquido de 100g. Fabricação: 

máximo de 60 dias Validade: mínimo 

de 10 meses. A rotulagem deve 

conter no mínimo as seguintes 

informações: nome e/ou marca, 

ingredientes, data de validade, 

lote e informações nutricionais. 

R$ 9,33 
 R$        

5.598,00  

89 200 UND 

Bolo Simples deverá ser feito de 

farinha de trigo especial; não 

poderá apresentar nenhum tipo de 

cobertura ou recheio e deverá ser 

embalado em sacola plástica 

transparente. 

R$ 9,86 
 R$        

1.972,00  

90 2000 Caixa  

Bombom (caixa) - Caixa com 

chocolates (bombons) sortidos; NO 

MINIMO com esses Ingredientes: 

açúcar, óleo de soja, farinha de 

trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, castanha de caju, 

soro de leite em pó, manteiga de 

cacau, cacau em pó, leite em pó 

integral, flocos de arroz, gordura 

vegetal, gema de ovo.  Na 

embalagem devera constar a data da 

fabricação e da validade. Os 

produtos deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Caixa com no mínimo 

250gr. 

R$ 11,37 
 R$       

22.740,00  

91 1680 Pct 

Bombom com formato de bola com 

recheio, envolvido por uma camada 

biscoito waffer e coberto com uma 

camada de chocolate ao leite. NO 

MINIMO com esses Ingredientes: 

R$ 33,31 
 R$       

55.960,80  
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açúcar, óleo de soja, farinha de 

trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, castanha de caju, 

soro de leite em pó, manteiga de 

cacau, cacau em pó, leite em pó 

integral, flocos de arroz, gordura 

vegetal, gema de ovo.  Na 

embalagem devera constar a data da 

fabricação e da validade. Os 

produtos deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Pct com 1 kg. 

92 100 UND 

BORRIFADOR/PULVERIZADOR - 

APLICACAO: DISPERSAO DE PRODUTOS; 

MATERIA-PRIMA: PLASTICO, COM 

GATILHO PARA ACIONAMENTO MANUAL; 

CAPACIDADE: 1000ML 

R$ 17,18 
 R$        

1.718,00  

93 100 UND 

BORRIFADOR/PULVERIZADOR - 

APLICACAO: DISPERSAO DE PRODUTOS; 

MATERIA-PRIMA: PLASTICO, COM 

GATILHO PARA ACIONAMENTO MANUAL; 

CAPACIDADE: 500ML 

R$ 12,94 
 R$        

1.294,00  

94 100 UND 

Borrifador/pulverizador com bico 

spray que permite fechar ou abrir 

o produto. Embalagem PET 

reciclável de 500 ml (quinhentos 

mililitros). 

R$ 13,60 
 R$        

1.360,00  

95 56 UND 
Botijão para GLP, até 14KG - uso 

domestico; botija vazia. Unidade 
R$ 172,22 

 R$        

9.644,32  

96 500 KG 

BROCOLIS - DE PRIMEIRA, 

APRESENTANDO GRAU DE EVOLUCAO 

COMPLETO DE TAMANHO, AROMA E COR 

PROPRIOS; ISENTA DE SUJIDADES, 

PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM 

RESOLUCAO RDC Nº 272, DE 22 DE 

SETEMBRO DE 2005 

R$ 5,03 
 R$        

2.515,00  

97 200 UND 
CABIDE - MATERIA-PRIMA: AÇO INOX; 

TIPO: UMA DIVISAO; TAMANHO MÍNIMO 

35cm 
R$ 16,55 

 R$        

3.310,00  

98 200 UND 
CABIDE - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; 

TIPO: UMA DIVISAO; TAMANHO MÍNIMO 

35cm 
R$ 2,45 

 R$           

490,00  

99 70 UND 

Caçarola, material alumínio, 

capacidade 14,5 litros, altura 16 

cm, diâmetro 34 cm,espessura de 3 

mm, características adicionais 2 

alças reforçadas e tampa. 

R$ 259,33 
 R$       

18.153,10  

100 70 UND 

Caçarola, material alumínio, 

capacidade 20 litros, altura 18 

cm, diâmetro 38 cm,espessura de 3 

mm, características adicionais 2 

alças reforçadas e tampa. 

R$ 259,67 
 R$       

18.176,90  

101 70 UND 

Caçarola, material alumínio, 

capacidade 30 litros, altura 21 

cm, diâmetro 50 cm,espessura de 4 

mm, características adicionais 2 

alças reforçadas e tampa. 

R$ 292,37 
 R$       

20.465,90  
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102 8000 Pct 

Café tradicional, torrado e moído. 

Embalagem contendo identificação 

do produto, marca do fabricante, 

composição nutricional, data de 

fabricação e prazo de validade. o 

produto deve ter registro no 

Ministério da Agricultura; com 

selo de pureza ABIC e de qualidade 

PQC. Empacotado à vácuo. Os 

produtos deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Pct com 500 g. 

R$ 14,47 
 R$     

115.760,00  

103 5000 Pct 

Café tradicional, torrado e moído. 

Embalagem contendo identificação 

do produto, marca do fabricante, 

composição nutricional, data de 

fabricação e prazo de validade. o 

produto deve ter registro no 

Ministério da Agricultura; com 

selo de pureza ABIC e de qualidade 

PQC. Empacotado à vácuo. Os 

produtos deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Pct com 250 g. 

R$ 9,66 
 R$       

48.300,00  

104 30 UND 

Caixa plástica - tipo do plástico: 

polipropileno transparente, 

capacidade aproximadamente de 2 

litros, com tampa. 

R$ 23,27 
 R$           

698,10  

105 30 UND 

Caixa plástica - tipo do plástico: 

polipropileno, com tampa, 

transparente  e capacidade 

aproximadamente de 20 litros. 

R$ 52,63 
 R$        

1.578,90  

106 30 UND 

Caixa plástica - tipo do plástico: 

polipropileno, com tampa, 

transparente  e capacidade 

aproximadamente de 5 litros. 

R$ 20,41 
 R$           

612,30  

107 30 UND 

Caixa plástica - tipo do plástico: 

polipropileno, com tampa, 

transparente  e capacidade 

aproximadamente de 600 ml. 

R$ 13,40 
 R$           

402,00  

108 30 UND 

Caixa plástica - tipo do plástico: 

polipropileno, com tampa, 

transparente e capacidade 

aproximadamente de 14 litros. 

R$ 47,77 
 R$        

1.433,10  

109 30 UND 

Caixa plástica - tipo do plástico: 

polipropileno, com tampa, 

transparente, atóxica com 

capacidade aproximada de 6 litros.        

R$ 32,14 
 R$           

964,20  

110 40 UND 

Caixa plástica - tipo do plástico: 

polipropileno, com tampa, 

transparente,livre de BPA, atóxica 

com capacidade aproximada de 10 

litros. 

R$ 33,53 
 R$        

1.341,20  

111 40 UND 

Caixa plástica - tipo do plástico: 

polipropileno, com tampa, 

transparente,livre de BPA, atóxica 

com capacidade aproximada de 48 

litros. 

R$ 99,99 
 R$        

3.999,60  

112 40 UND 
Caixa plástica - tipo do plástico: 

polipropileno, com tampa, 
R$ 33,75 

 R$        

1.350,00  
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transparente,livre de BPA, atóxica 

com capacidade aproximada de 8 

litros. 

113 200 Par  

CALÇADO UNISSEX - IDENTIFICACAO: 

CHINELO; MATERIA-PRIMA: BORRACHA; 

SOLADO EM BORRACHA ESPONJOSA; 

ESPESSURA MÍNIMA: 10MM; TIRA ENTRE 

OS DEDOS EM BORRACHA; ROTULAGEM: 

COM DENTIFICACAO DO NUMERO; 

PRODUTO DE FABRICACAO NACIONAL 

TAMANHO: 09/10 A 33/34; COR: 

DEFINIDA NO MOMENTO DO PEDIDO; 

R$ 22,68 
 R$        

4.536,00  

114 100 Par  

CALÇADO UNISSEX - IDENTIFICACAO: 

CHINELO; MATERIA-PRIMA: BORRACHA; 

SOLADO EM BORRACHA ESPONJOSA; 

ESPESSURA MÍNIMA: 10MM; TIRA ENTRE 

OS DEDOS EM BORRACHA; ROTULAGEM: 

COM DENTIFICACAO DO NUMERO; 

PRODUTO DE FABRICACAO NACIONAL; 

TAMANHO: 35/36 A 45/46; COR: 

DEFINIDA NO MOMENTO DO PEDIDO; 

R$ 24,39 
 R$        

2.439,00  

115 60 UND 

Caldeirão material alumínio 1º 

qualidade, resistente, capacidade 

20 litros, aproximadamente. Altura 

30 cm, diâmetro 34 cm, espessura 

de 3 mm. 2 alças reforçadas e 

tampa. 

R$ 131,71 
 R$        

7.902,60  

116 60 UND 

Caldeirão material alumínio, 

capacidade 12 litros, 

aproxidamente. Altura 25 cm, 

diâmetro 28 cm,espessura de 3 mm, 

características adicionais 2 alças 

reforçadas e tampa. 

R$ 117,52 
 R$        

7.051,20  

117 60 UND 

Caldeirão material alumínio, 

capacidade 45 litros, 

aproximadamente. Altura 21 cm, 

diâmetro 50 cm, espessura de 4 mm. 

2 alças reforçadas e tampa. 

R$ 305,34 
 R$       

18.320,40  

118 6000 Caixa  

CALDO (EM CUBOS) - IDENTIFICACAO: 

CARNE DE GALINHA,NA EMBALAGEM 

DEVERA CONSTAR: DATA DA 

FABRICACAO, DATA VALIDADE E NUMERO 

DO LOTE, caixa com 19gr (02 cubos) 

R$ 5,79 
 R$       

34.740,00  

119 750 Caixa  

CALDO (EM CUBOS) - IDENTIFICACAO: 

CARNE DE GALINHA,NA EMBALAGEM 

DEVERA CONSTAR: DATA DA 

FABRICACAO, DATA VALIDADE E NUMERO 

DO LOTE, caixa com 24 unidades de 

19gr. 

R$ 14,21 
 R$       

10.657,50  

120 1500 Caixa  

CALDO (EM CUBOS) - IDENTIFICACAO: 

CARNE DE GALINHA,NA EMBALAGEM 

DEVERA CONSTAR: DATA DA 

FABRICACAO, DATA VALIDADE E NUMERO 

DO LOTE, EMBALAGEM 114gr (12 

cubos) 

R$ 4,37 
 R$        

6.555,00  

121 3000 Caixa  

CALDO (EM CUBOS) - IDENTIFICACAO: 

CARNE DE GALINHA,NA EMBALAGEM 

DEVERA CONSTAR: DATA DA 

FABRICACAO, DATA VALIDADE E NUMERO 

DO LOTE, EMBALAGEM 57gr (06 cubos) 

R$ 3,28 
 R$        

9.840,00  
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122 1680 UND 
Caneca de vidro, capacidade de 250 

ml. 
R$ 7,16 

 R$       

12.028,80  

123 200 Pct 

CANELA - APRESENTACAO: PO; 

EMBALAGEM COM DADOS DE 

IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO 

E DE VALIDADEE NUMERO DO LOTE. 

Pacote 20gr 

R$ 3,38 
 R$           

676,00  

124 150 Pct 

CANELA - APRESENTACAO: PO; 

EMBALAGEM COM DADOS DE 

IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO 

E DE VALIDADEE NUMERO DO LOTE. 

Pacote 40gr 

R$ 5,59 
 R$           

838,50  

125 200 Pote 

CANELA - APRESENTACAO: PO; 

EMBALAGEM COM DADOS DE 

IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO 

E DE VALIDADEE NUMERO DO LOTE. 

Pote mínimo 30gr 

R$ 6,16 
 R$        

1.232,00  

126 6000 Pct 

Canjiquinha amarela, embalados em 

plástico atóxico, transparente e 

incolor, termo selada, isenta de 

mofo ou bolores, odores estranhos 

e substâncias nocivas, ausência de 

sujidades, parasitas ou larvas. 

Deverá apresentar na embalagem as 

informações nutricionais e o prazo 

de validade. Os produtos deverão 

ser entregues com validade mínima 

de 2/3 da data do vencimento. Pct 

com 1kg. 

R$ 5,89 
 R$       

35.340,00  

127 200 Pote 

CAPPUCCINO - COMPOSICAO: CAFE 

SOLUVEL,CACAU EM PO,LEITE EM 

PO,CANELA,ACUCAR; TIPO: COMUM; 

INGREDIENTES: CAFE, ACUCAR, LEITE 

EM PO INTEGRAL, CAFE SOLUVEL, 

LEITE EM PO DESNATADO, CACAU EM 

PO, ESPESSANTE CARBOUMECTANTE 

FOSFATO TRICALCIO E CANELA EM PO. 

NAO CONTEM GLUTEN.NA EMBALAGEM 

DEVERA CONSTAR A DATA DA 

FABRICACAO E DA VALIDADE (MINIMA 

DE 06 MESES) E NUMERO DO LOTE. 

Pote 200gr 

R$ 13,19 
 R$        

2.638,00  

128 100 Pct 

CAPPUCCINO - COMPOSICAO: CAFE 

SOLUVEL,CACAU EM PO,LEITE EM 

PO,CANELA,ACUCAR; TIPO: COMUM; 

INGREDIENTES: CAFE, ACUCAR, LEITE 

EM PO INTEGRAL, CAFE SOLUVEL, 

LEITE EM PO DESNATADO, CACAU EM 

PO, ESPESSANTE CARBOUMECTANTE 

FOSFATO TRICALCIO E CANELA EM PO. 

NAO CONTEM GLUTEN.NA EMBALAGEM 

DEVERA CONSTAR A DATA DA 

FABRICACAO E DA VALIDADE (MINIMA 

DE 06 MESES) E NUMERO DO LOTE. 

Pacote 1000gr 

R$ 26,25 
 R$        

2.625,00  

129 560 KG 

Cará, tamanho pequeno a médio, 

tenra, casca íntegra sem amassados 

e estragados. Grau de maturação 

apropriado para consumo. 

R$ 19,48 
 R$       

10.908,80  

130 1000 KG CARNE - BOVINA (CHÃ DE DENTRO); R$ 39,94  R$       
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CORTE: EM BIFES; TIPO: CONGELADO 

OU RESFRIADO; BIFES MAGROS, 

EMBALAGEM EM SACOS DE POLIETILENO, 

HERMETICAMENTE FECHADOS, ROTULADOS 

PELO ORGAO COMPETENTE. PRODUTO 

INSPECIONADO PELO SIF/DIPOA 

39.940,00  

131 1000 KG 

CARNE - BOVINA (PATINHO); CORTE: 

EM BIFES; TIPO: CONGELADO OU 

RESFRIADO; BIFES MAGROS, EMBALAGEM 

EM SACOS DE POLIETILENO, 

HERMETICAMENTE FECHADOS, ROTULADOS 

PELO ORGAO COMPETENTE. PRODUTO 

INSPECIONADO PELO SIF/DIPOA 

R$ 38,47 
 R$       

38.470,00  

132 100 KG 

CARNE - SUÍNA (LOMBO); CORTE: EM 

BIFES; TIPO: CONGELADO OU 

RESFRIADO; BIFES MAGROS, EMBALAGEM 

EM SACOS DE POLIETILENO, 

HERMETICAMENTE FECHADOS, ROTULADOS 

PELO ORGAO COMPETENTE. PRODUTO 

INSPECIONADO PELO SIF/DIPOA 

R$ 24,03 
 R$        

2.403,00  

133 1000 KG 

CARNE - SUÍNA (PERNIL); CORTE: EM 

BIFES; TIPO: CONGELADO OU 

RESFRIADO; BIFES MAGROS, EMBALAGEM 

EM SACOS DE POLIETILENO, 

HERMETICAMENTE FECHADOS, ROTULADOS 

PELO ORGAO COMPETENTE. PRODUTO 

INSPECIONADO PELO SIF/DIPOA 

R$ 21,13 
 R$       

21.130,00  

134 3500 KG 

Carne Bovina: Acém em pedaço 

congelados com peso aproximado de 

1kg. Entregue em embalagens 

plastica fechado a vácuo que 

contenham especificados o  peso, 

data de embalagem e data de 

vencimento (validade)  e tabela de 

informações nutricionais. O 

produto deverá ter Selo do Serviço 

de Inspeção Federal (S.I.F.) do 

Ministério da Agricultura. Deverá 

ser transportados em carro 

refrigerado ou caixas de isopor 

conforme legislação vigente. Data 

de validade não deverá ser 

inferior a 4 meses a contar da 

data de entrega. A data de 

congelamento não deverá ser 

superior a 2 meses a contar da 

data da entrega.  

R$ 33,04 
 R$     

115.640,00  

135 7000 KG 

Carne Bovina: Músculo em pedaço 

congelados com peso aproximado de 

1kg. Entregue em embalagens 

plastica fechado a vácuo que 

contenham especificados o  peso, 

data de embalagem e data de 

vencimento (validade)  e tabela de 

informações nutricionais. O 

produto deverá ter Selo do Serviço 

de Inspeção Federal (S.I.F.) do 

Ministério da Agricultura. Deverá 

ser transportados em carro 

refrigerado ou caixas de isopor 

R$ 32,41 
 R$     

226.870,00  
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conforme legislação vigente. Data 

de validade não deverá ser 

inferior a 4 meses a contar da 

data de entrega. A data de 

congelamento não deverá ser 

superior a 2 meses a contar da 

data da entrega.  

136 2000 KG 

Carne Bovina: paleta ou pá em 

pedaço congelados com peso 

aproximado de 1kg. Entregue em 

embalagens plastica fechado a 

vácuo que contenham especificados 

o peso, data de embalagem e data 

de vencimento (validade)  e tabela 

de informações nutricionais. O 

produto deverá ter Selo do Serviço 

de Inspeção Federal (S.I.F.) do 

Ministério da Agricultura. Deverá 

ser transportados em carro 

refrigerado ou caixas de isopor 

conforme legislação vigente. Data 

de validade não deverá ser 

inferior a 4 meses a contar da 

data de entrega. A data de 

congelamento não deverá ser 

superior a 2 meses a contar da 

data da entrega. 

R$ 34,56 
 R$       

69.120,00  

137 10000 KG 

Carne moída de coxão mole, 

congelada. Entregue em embalagens 

plastica fechado a vácuo. Pct  com 

peso aproximado de 1kg. O produto 

deverá ter Selo do Serviço de 

Inspeção Federal (S.I.F.) do 

Ministério da Agricultura. Deverá 

ser transportados em carro 

refrigerado ou caixas de isopor 

conforme legislação vigente. Data 

de validade não deverá ser 

inferior a 4 meses a contar da 

data de entrega. A data de 

congelamento não deverá ser 

superior a 2 meses a contar da 

data da entrega.  

R$ 38,69 
 R$     

386.900,00  

138 2000 KG 

Carne Suina: Bisteca, produto de 

qualidade; entregue em embalagens 

fechada que contenham 

especificados o  peso, data de 

embalagem e data de vencimento 

(validade)  e tabela de 

informações nutricionais. O 

produto deverá ter Selo do Serviço 

de Inspeção Federal (S.I.F.) do 

Ministério da Agricultura. Deverá 

ser transportados em carro 

refrigerado ou caixas de isopor 

conforme legislação vigente. Data 

de validade não deverá ser 

inferior a 4 meses a contar da 

data de entrega. A data de 

congelamento não deverá ser 

superior a 2 meses a contar da 

R$ 21,42 
 R$       

42.840,00  
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data da entrega. 

139 2800 KG 

Carne Suina: costelinha de porco, 

produto de qualidade; entregue em 

embalagens fechada a vácuo que 

contenham especificados o  peso, 

data de embalagem e data de 

vencimento (validade)  e tabela de 

informações nutricionais. O 

produto deverá ter Selo do Serviço 

de Inspeção Federal (S.I.F.) do 

Ministério da Agricultura. Deverá 

ser transportados em carro 

refrigerado ou caixas de isopor 

conforme legislação vigente. Data 

de validade não deverá ser 

inferior a 4 meses a contar da 

data de entrega. A data de 

congelamento não deverá ser 

superior a 2 meses a contar da 

data da entrega.  

R$ 22,68 
 R$       

63.504,00  

140 7000 KG 

Carne Suina: Pernil traseiro sem 

osso, produto de qualidade; 

entregue em embalagens fechada a 

vácuo que contenham especificados 

o  peso, data de embalagem e data 

de vencimento (validade)  e tabela 

de informações nutricionais. O 

produto deverá ter Selo do Serviço 

de Inspeção Federal (S.I.F.) do 

Ministério da Agricultura. Deverá 

ser transportados em carro 

refrigerado ou caixas de isopor 

conforme legislação vigente. Data 

de validade não deverá ser 

inferior a 4 meses a contar da 

data de entrega. A data de 

congelamento não deverá ser 

superior a 2 meses a contar da 

data da entrega. 

R$ 21,13 
 R$     

147.910,00  

141 1500 KG 

Carne Suina: toucinho de porco com 

pele, produto de qualidade; 

entregue em embalagens fechada a 

vácuo que contenham especificados 

o  peso, data de embalagem e data 

de vencimento (validade)  e tabela 

de informações nutricionais. O 

produto deverá ter Selo do Serviço 

de Inspeção Federal (S.I.F.) do 

Ministério da Agricultura. Deverá 

ser transportados em carro 

refrigerado ou caixas de isopor 

conforme legislação vigente. Data 

de validade não deverá ser 

inferior a 4 meses a contar da 

data de entrega. A data de 

congelamento não deverá ser 

superior a 2 meses a contar da 

data da entrega. 

R$ 17,32 
 R$       

25.980,00  

142 1400 KG 
Cebola branca, com casca 

protetora, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita 

R$ 4,77 
 R$        

6.678,00  
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suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

143 2400 KG 

Cenoura,  apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

R$ 4,78 
 R$       

11.472,00  

144 2200 Frs 

Cera Líquida antiderrapante: cera 

polietilêmica e micricristalina, 

polímero acrílico, resina 

fumaricam, emulsificante, 

alcanizante, plastificante, 

coadjuvante, perfume, água, 

incolor. Na embalagem devera 

constar a data da fabricação, da 

validade, numero do lote. E 

deverão ser entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Frasco com 850 ml. 

R$ 17,30 
 R$       

38.060,00  

145 350 CX 

CEREAL PRE-COZIDO A BASE DE MILHO 

- APLICACAO: ALIMENTACAO INFANTIL; 

CEREAL COMPOSTO DE FARINHA DE 

MILHO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 

SAIS MINERAIS, ISENTO DE LEITE, 

PARA CRIANCAS A PARTIR DE SEIS 

MESES DE IDADE, NA EMBALAGEM 

DEVERA CONSTAR A DATA DA 

FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERO 

DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 

MESES, Caixa pesando no mínimo 

180gr 

R$ 9,15 
 R$        

3.202,50  

146 350 Pct 

CEREAL PRE-COZIDO A BASE DE MILHO 

- APLICACAO: ALIMENTACAO INFANTIL; 

CEREAL COMPOSTO DE FARINHA DE 

MILHO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 

SAIS MINERAIS, ISENTO DE LEITE, 

PARA CRIANCAS A PARTIR DE SEIS 

MESES DE IDADE, NA EMBALAGEM 

DEVERA CONSTAR A DATA DA 

FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERO 

DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 

MESES, Embalagem plastica peso 

mínimo 200gr 

R$ 8,65 
 R$        

3.027,50  

147 500 UND 

CESTO TELADO/LIXEIRA - PARA USO 

GERAL - MATERIA-PRIMA: PLÁSTICO; 

CAPACIDADE: 16 LITROS; SEM TAMPA, 

CORES: VARIADAS; 

R$ 43,01 
 R$       

21.505,00  

148 30 UND 

CESTO/BALDE - CAPACIDADE: 60 

LITROS; MATERIA-PRIMA: PLASTICO 

REFORCADO; ALCA: ALCAS LATERAIS 

EMBUTIDAS E TAMPA; 

R$ 69,32 
 R$        

2.079,60  

149 30 UND 

CESTO/BALDE PARA ROUPAS - MATERIA-

PRIMA: PLÁSTICO REFORÇADO; 

DIMENSOES: 45CM DIAMETRO X 60CM 

ALTURA; TAMPA: COM TAMPA; 

R$ 52,30 
 R$        

1.569,00  
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150 140 Caixa  
Chá de erva cidreira. Caixa com 15 

sachês 
R$ 5,67 

 R$           

793,80  

151 140 Caixa  

Chá mate, tostado embalagem a 

granel, com marca do fabricante 

identificação do produto e prazo 

de validade. Os produtos deverão 

ser entregues com validade mínima 

de 2/3 da data do vencimento. 

Caixa com 250g. 

R$ 11,81 
 R$        

1.653,40  

152 1600 Maço 

Cheiro verde (Salsinha e 

cebolinha)- Maço de tamanho médio, 

fresco,folhas de coloração verde 

escura, sem folhas amarelas. Maço 

com no mínimo 40 folhas de 

cebolinha e 10 salsa. 

R$ 3,27 
 R$        

5.232,00  

153 280 Pct 

Chocolate - apresentacao: 

granulado para cobertura; 

composicao: cacau em po, acucar, 

amido de milho, maltodextrina; 

minerais, vitaminas, 

emulsificantes, lecitina de soja, 

aromatizante e outras substancias 

permitidas. Fornecido em embalagem 

apropriada para sua  conservação. 

Na embalagem devera constar dados 

do fabricante, data de fabricação, 

data de validade, numero do lote. 

Os produtos deverão ser entregues 

com validade mínima de 2/3 da data 

do vencimento. Pcts com 150g.  

R$ 7,04 
 R$        

1.971,20  

154 300 Pct 

CHOCOLATE - APRESENTACAO: PO; 

COMPOSICAO: CACAU EM PO SOLUVEL, 

MÍNIMO 60% CACAU, VALIDADE MÍNIMA 

DE 06 MESES Pacote com no mínimo 

500gr 

R$ 19,52 
 R$        

5.856,00  

155 560 KG 

Chuchu, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

R$ 3,61 
 R$        

2.021,60  

156 420 UND 

Chupeta tipo cristal, bico redondo 

elaborado c/ silicone natural e 

polipropileno, armação em 

polipropileno e bulbo em látex. 

R$ 8,91 
 R$        

3.742,20  

157 200 UND 
COADOR - MATERIA-PRIMA: ALGODAO; 

NUMERO/TAMANHO MÍNIMO: 105; ARO: 

COM ARO DE 22 CM; CABO: COM CABO; 
R$ 8,18 

 R$        

1.636,00  

158 1500 Caixa  

COADOR - MATERIA-PRIMA: PAPEL; 

NUMERO/TAMANHO MÍNIMO: 103; ARO: 

SEM ARO; CABO: SEM CABO; caixa com 

30 und 

R$ 6,94 
 R$       

10.410,00  

159 280 Pct 

Coco ralado, puro, desidratado, 

acondicionado em embalagem de 

polipropileno transparente, 

original de fabrica, especificação 

dos ingredientes, informação do 

fabricante e data da fabricação e 

da validade e numero do lote 

R$ 4,42 
 R$        

1.237,60  
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estampada na embalagem. Os 

produtos deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Pct com 100g. 

160 14 UND 

Coletor/contentor de lixo - tipo: 

para acondicionamento de resíduos 

comum; com 2 rodas em borracha ou 

similar; capacidade de  200 

litros, aproximadamente; Material: 

polietileno de alta densidade 

aditivado contra ação destrutiva 

dos raios solares (resistente a 

raios UV); Formato: retangular com 

cantos internos arredondados; com 

tampa articulada ao corpo do 

contêiner; sem pedal; equipado c/ 

puxador na parte traseira na 

altura da tampa; Medido 

aproximadamente 102 cm (altura) x 

61 cm (largura) x 81 cm 

(profundidade). Fabricado em 

conformidade com a Norma NBR 

15911-2. Material resistente e de 

fácil limpeza e manutenção, 

identificada  com rotulo  de 

resíduo comum reciclável, pintado 

segundo dimensões da NBR 7500/2011 

da ABNT, resistente a 

higienização, não removível com 

agua. 

R$ 525,21 
 R$        

7.352,94  

161 84 UND 

Colher de arroz, toda em alumínio 

batido (fundido), resistente, 

diâmetro 9 cm x 33 cm 

aproximadamente. 

R$ 22,74 
 R$        

1.910,16  

162 840 UND 
Colher de Mesa: inteiriça de aço 

inox, aproximadamente 32 cm.  
R$ 5,60 

 R$        

4.704,00  

163 840 UND 
Colher Infantil: colher de 

polipropileno para refeição 

infantil.   
R$ 10,53 

 R$        

8.845,20  

164 300 Pct 
Colheres Descartáveis, para 

refeição. Pct com 50 unid. 
R$ 5,77 

 R$        

1.731,00  

165 84 UND 
Concha: toda em alumínio batido 

(fundido), resistente, diâmetro 9 

cm x 33 cm aproximadamente. 
R$ 22,44 

 R$        

1.884,96  

166 200 Frs 

CONDICIONADOR - PARA CABELOS 

(humano); IDENTIFICACAO: ADULTO; 

P/ CABELOS TIPO: DEFINIDA NO 

MOMENTO DO PEDIDO; FRASCO COM NO 

MÍNIMO 300ml 

R$ 14,73 
 R$        

2.946,00  

167 200 Frs 

CONDICIONADOR - PARA CABELOS 

(humano); IDENTIFICACAO: INFANTIL; 

P/ CABELOS TIPO: DEFINIDA NO 

MOMENTO DO PEDIDO; FRASCO COM NO 

MÍNIMO 300ml 

R$ 16,76 
 R$        

3.352,00  

168 20 UND 

CONJUNTO CAFÉ - KIT 3 PEÇAS: 

ADPTADOR PARA GARRAFA TERMICA, 

MATERIAL: PLÁSTICO; FILTRO, 

MATERIAL: NYLON; SUPORTE PARA O 

FILTRO TAMANHO 103, MATERIAL: 

PLÁSTICO; RESISTENTE E DURAVEL 

R$ 39,19 
 R$           

783,80  
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169 40 kit 

Conjunto de lixeira para coleta 

seletiva. Composto com 04 

unidades; material: polietileno; 

capacidade individual: 40 litros 

cada lixeira; formato: retangular; 

nas seguintes cores: azul, 

vermelho, cinza e marrom; tampa 

única com 04 aberturas; sem pedal; 

com tampa e base de polietileno 

para fixação; Dimensões não 

inferiores a 72cm de altura, 94cm 

de comprimento e 24cm de 

profundidade. Devem possuir 

tratamento UV. Complementação: os 

coletores deverão ser fornecidos 

com os adesivos de coleta seletiva 

próprios para área externa 

identificando o tipo de resíduo 

sendo os coletores de cor azul 

identificados como papel, os de 

cor vermelha identificados como 

plástico, os de cor cinza 

identificados com não recicláveis 

e os de cor marrom identificados 

como orgânico. 

R$ 868,93 
 R$       

34.757,20  

170 50 kit 

CONJUNTO XICARA/PIRES - APLICACAO: 

CAFE; MATERIA-PRIMA: LOUÇA BRANCA; 

ACABAMENTO: LISA, SEM FRISOS; 

CAPACIDADE: 75ML; KIT/JOGO COM 06 

UNIDADES 

R$ 163,54 
 R$        

8.177,00  

171 50 kit 

CONJUNTO XICARA/PIRES - APLICACAO: 

CHA; MATERIA-PRIMA: LOUÇA BRANCA; 

ACABAMENTO: LISA SEM FRISOS; 

CAPACIDADE: 200 ML; KIT/JOGO COM 

06 UNIDADES 

R$ 179,17 
 R$        

8.958,50  

172 1000 UND 
COPO - MATERIA-PRIMA: VIDRO; TIPO: 

TRANSPARENTE CANELADO, AMERICANO; 

CAPACIDADE: 200ML; 01 UNIDADE 
R$ 4,92 

 R$        

4.920,00  

173 1000 UND 

COPO - MATERIA-PRIMA: VIDRO; TIPO: 

TRANSPARENTE CANELADO, AMERICANO; 

CAPACIDADE: 200ML; CAIXA COM 24 

UNIDADES 

R$ 40,20 
 R$       

40.200,00  

174 5000 Pct 

Copo descartável - materia-prima: 

poliestireno atoxico; capacidade 

volumetrica: 200ml; massa minima: 

1,80 gramas; resistencia minima: 

0,85n; tipo: sem tampa; os copos 

devem estar embalados em mangas 

invioláveis. Na embalagem devem 

estar identificados a capacidade 

total, a quantidade e o peso 

minimo de cada copo. os copos 

devem ser gravados em relevo com a 

marca ou identificacao do 

fabricante, capacidade do copo e 

simbolo de identificacao do 

material para reciclagem, conforme 

nbr 13230. Quanto ao aspecto 

visual e de seguranca, devem ser 

observadas as determinacoes da NBR 

R$ 7,02 
 R$       

35.100,00  
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14865/2002. Pct com 100 unid. 

175 4000 Pct 

Copo descartável - matéria-prima: 

poliestireno atóxico; capacidade 

volumétrica: 300ml; massa mínima: 

2,20 gramas; resistência mínima: 

0,85n; tipo: sem tampa; os copos 

devem estar embalados em mangas 

invioláveis. na embalagem devem 

estar identificados a capacidade 

total, a quantidade e o peso 

minimo de cada copo. os copos 

devem ser gravados em relevo com a 

marca ou identificação do 

fabricante, capacidade do copo e 

símbolo de identificação do 

material para reciclagem, conforme 

nbr 13230. quanto ao aspecto 

visual e de segurança, devem ser 

observadas as determinações da NBR 

14865/2002. Pct com 100 unid. 

R$ 8,43 
 R$       

33.720,00  

176 3000 Pct 

Copo descartável - materia-prima: 

poliestireno atoxico; capacidade 

volumetrica: 50ml; massa minima: 

1,80 gramas; resistencia minima: 

0,85n; tipo: sem tampa; os copos 

devem estar embalados em mangas 

inviolaveis. na embalagem devem 

estar identificados a capacidade 

total, a quantidade e o peso 

minimo de cada copo. os copos 

devem ser gravados em relevo com a 

marca ou identificacao do 

fabricante, capacidade do copo e 

simbolo de identificacao do 

material para reciclagem, conforme 

nbr 13230. quanto ao aspecto 

visual e de seguranca, devem ser 

observadas as determinacoes da NBR 

14865/2002. Pct com 100 unid. 

R$ 4,61 
 R$       

13.830,00  

177 560 UND 
Copos de vidro, 200 ml. Tipo 

Americano, resistente, lisos, 

transparente. 
R$ 2,69 

 R$        

1.506,40  

178 280 Pct 

Corantes para alimentos - Origem: 

vegetal. Tipo:  urucum; na 

embalagem devera constar a data da 

fabricação e da validade e numero 

do lote. Os produtos deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. Pcts 

com 500g.    

R$ 7,02 
 R$        

1.965,60  

179 60 UND 
Cortador de unhas - COMPOSIÇÃO: 

Aço carbono niquelado e cromado; 

TAMANHO: grande 5,0 cm; 
R$ 8,65 

 R$           

519,00  

180 60 UND 
Cortador de unhas - COMPOSIÇÃO: 

Aço carbono niquelado e cromado; 

TAMANHO: grande 8,0 cm; 
R$ 13,99 

 R$           

839,40  

181 2200 Maço 

Couve de tamanho médio, folhas de 

padrão liso, com coloração verde, 

sem partes estragadas e 

amareladas. Com no minimo 10 

R$ 2,39 
 R$        

5.258,00  
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folhas. 

182 500 KG 

COUVE-FLOR - DE PRIMEIRA, 

APRESENTANDO GRAU DE EVOLUCAO 

COMPLETO DE TAMANHO, AROMA E COR 

PROPRIOS; ISENTA DE SUJIDADES, 

PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM 

RESOLUCAO RDC Nº 272, DE 22 DE 

SETEMBRO DE 2005 

R$ 5,03 
 R$        

2.515,00  

183 2800 KG 

Coxa e sobre-coxa de frango, 

produto de qualidade; entregue em 

embalagens fechada que contenham 

especificados o peso, data de 

embalagem e data de vencimento 

(validade)  e tabela de 

informações nutricionais. O 

produto deverá ter Selo do Serviço 

de Inspeção Federal (S.I.F.) do 

Ministério da Agricultura. Deverá 

ser transportados em carro 

refrigerado ou caixas de isopor 

conforme legislação vigente. Data 

de validade não deverá ser 

inferior a 4 meses a contar da 

data de entrega. A data de 

congelamento não deverá ser 

superior a 2 meses a contar da 

data da entrega. 

R$ 12,98 
 R$       

36.344,00  

184 1120 Caixa  

Creme de leite - esterilizado com 

estabilizante de fosfato 

dissódico. Não deverá conter 

Glúten; o produto com inspeção 

SIF/DIPOA. Na embalagem devera 

constar a data da fabricação, da 

validade e numero do lote. Os 

produtos deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Caixa com 200g 

R$ 3,29 
 R$        

3.684,80  

185 2000 Frs 

Creme dental com flúor, 

composição: 1500 ppm de flúor, 

sorbitol, carbonato de cálcio, 

carboximetilcelulose, luril 

sulfato de sódio, sacarina sódica, 

pirofosfato, tretrassódico, 

silicato de sódio, composição 

aromática, formaldeido, 

metilparabeno, propilparabeno, 

água, contendo monofluorfosfato de 

sódio. Na embalagem devera constar 

a data da fabricação, da validade, 

numero do lote e registro no MS. E 

deverão ser entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Frasco com 90 gr. 

R$ 5,39 
 R$       

10.780,00  

186 3000 Frs 

Creme dental infantil com flúor 

ativo e baixa abrasividade. 

Proteção Anti-Cáries especial para 

Crianças acima de 6 meses. Na 

embalagem devera constar a data da 

fabricação, da validade, numero do 

R$ 6,68 
 R$       

20.040,00  
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lote e registro no MS. E deverão 

ser entregues com validade mínima 

de 2/3 da data do vencimento. 

Frasco com 50 gramas. 

187 400 Frs 

Creme sem enxágüe para cabelos 

crespos. E deverão ser entregues 

com validade mínima de 2/3 da data 

do vencimento. Frasco com 300 ml. 

R$ 14,64 
 R$        

5.856,00  

188 1000 Galão  

DESENCROSTANTE ÁCIDO (limpa pedra) 

- Detergente desincrustante ácido 

de uso profissional; com alto 

poder de limpeza e alta 

performance em ambientes rústicos 

diversos. Formulado a base de 

tensoativos biodegradáveis e com 

alta concentração de ácidos 

fortes: Embalagem 05 litros 

R$ 36,66 
 R$       

36.660,00  

189 400 UND 

Desentupidor para vaso sanitario; 

materia-prima: borracha; cabo: 

madeira; tamanho no minimo: Alt.: 

50cm e Larg.:20cm. 

R$ 22,79 
 R$        

9.116,00  

190 1600 Frs 

Desinfetante gel, de uso geral 

ação bactericida, para desinfetar, 

limpar e perfumar o ambiente , com 

registro na ANVISA/ Ministério da 

Saúde, frasco com 2 litros. 

R$ 18,48 
 R$       

29.568,00  

191 6000 Frs 

Desinfetante uso domestico - 

Composição: solução aquosa 1%, 

diluição 1 litro x 50 a 100l; 

essências variadas; de ação 

bactericida e germicida, diluição 

1/50. Na embalagem devera constar 

a data da fabricação, da validade, 

numero do lote e registro no MS. E 

deverão ser entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Frasco com 2 litros. 

R$ 9,39 
 R$       

56.340,00  

192 150 Frs 

DESODORANTE - APRESENTACAO: 

AEROSOL; MATERIA-PRIMA: SEM 

ALCOOL; FRAGRANCIA: DEFINIDA NO 

MOMENTO DO PEDIDO; APLICACAO: 

CORPO; EMBALAGEM COM DADOS DE 

IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO, 

PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE 

E REGISTRO NA ANVISA/MS. VALIDADE 

MÍNIMA 06 MESES; EMBALAGEM: Frasco 

150ml 

R$ 12,89 
 R$        

1.933,50  

193 150 UND 

DESODORANTE - APRESENTACAO: CREME; 

MATERIA-PRIMA: SEM ALCOOL, SEM 

CORANTES E ANTIPERSPIRANTE; 

FRAGRANCIA: DEFINIDA NO MOMENTO DO 

PEDIDO; APLICACAO: AXILAS; 

VALIDADE MÍNIMA 06 MESES Pote 50gr 

R$ 8,63 
 R$        

1.294,50  

194 150 Frs 

DESODORANTE - APRESENTACAO: ROLL-

ON; COMPOSTO DE AGUA, 

CLORIDROXIDODE ALUMINIO, ETER 

ESTEARILICO, EDTA DISSODICO, SEM 

ALCOOL;REGISTRO OUNOTIFICACAO NA 

ANVISA; FRAGRANCIA: DEFINIDA NO 

MOMENTO DO PEDIDO; APLICACAO: 

R$ 9,50 
 R$        

1.425,00  
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CORPO; VALIDADE MÍNIMA 06 MESES; 

EMBALAGEM: Frasco 50ml 

195 1200 Frs 

Desodorizador de ar, spray, aromas 

variados. Na embalagem devera 

constar a data da fabricação, da 

validade, numero do lote. Frasco 

com 360 ml. 

R$ 13,73 
 R$       

16.476,00  

196 4000 Frs 

Detergente amoniacado - aplicação: 

limpeza pesada e desinfecção de 

pisos tratados; tipo: alto poder 

desengordurante e desengraxante; 

diluição: 1:20 (máximo); 

fragrância: neutra, de baixo odor; 

acondicionamento em embalagem 

resistente contendo todas as 

informações necessárias para 

identificação do produto,  

inclusive composição química, data 

de fabricação validade, numero de 

lote e advertências. Frasco com 

500 ml. 

R$ 7,03 
 R$       

28.120,00  

197 5000 Frs 

Detergente liquido e concentrado. 

Composição: compomente ativo, 

glicerina, coadjuvantes, 

conservantes, espessantes, 

branqueador óptico, corante, 

fragrância e veículo. Componente 

ativo: linear alquilbenzeno 

sulfonato de sódio. Tensoativo 

biodegradável. Na embalagem devera 

constar a data da fabricação, da 

validade, numero do lote. E 

deverão ser entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Frasco com 500 ml. 

R$ 3,15 
 R$       

15.750,00  

198 120 UND 

Dispensador de sabonete líquido ou 

gel, antisséptico. Material: 

plástico ABS; Capacidade: 800ml; 

dispensador com frente ABS, base 

styron. Característica do ABS: 

baixa densidade, alta resistência, 

não propaga fogo. Sistema de 

abertura com travas acionadas por 

pressão, com adaptador para 

fixação na parede. Medidas: 28,7cm 

altura x 12,5cm largura x 12,5cm 

profundidade. Material deverá ser 

acompanhado do reservatório 

próprio e deverá permitir 

substituir por refil. 

R$ 60,94 
 R$        

7.312,80  

199 1000 Pct 

Doce em tablete sabor bananada de 

aproximadamente 20g, embalado 

individualmente, contendo 

identificação do produto, marca do 

fabricante, composição 

nutricional, data de fabricação e 

prazo de validade. O produto deve 

ter registro no  Ministério da 

Agricultura. E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

R$ 20,00 
 R$       

20.000,00  
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2/3 da data do vencimento. Pct com 

900g. 

200 1000 Pct 

Doce em tablete sabor goiabada de 

aproximadamente 20g, embalado 

individualmente, contendo 

identificação do produto, marca do 

fabricante, composição 

nutricional, data de fabricação e 

prazo de validade. O produto deve 

ter registro no  Ministério da 

Agricultura. E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento Pct com 

900g. 

R$ 11,59 
 R$       

11.590,00  

201 1000 Pct 

Doce em tablete sabor leite de 

aproximadamente 20g, embalado 

individualmente, contendo 

identificação do produto, marca do 

fabricante, composição 

nutricional, data de fabricação e 

prazo de validade. O produto deve 

ter registro no  Ministério da 

Agricultura. E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento Pct com 

900g 

R$ 13,26 
 R$       

13.260,00  

202 1000 Lata  

Doce leite em pasta. Ingredientes: 

leite padronizado e ou leite em 

pó, açúcar, bicarbonato de sódio, 

sal refinado e lactose. Não contem 

glúten. Na embalagem deverá 

constar a data da fabricação, da 

validade e numero do lote. Os 

produtos deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento Lata com 400 g 

R$ 8,57 
 R$        

8.570,00  

203 500 Pct 

EMBALAGEM - SACOLA - FINALIDADE: 

GELADINHO/SACOLÉ/CHUP-CHUP; 

MATERIAL: PLÁSTICO; COR: 

CRISTAL/TRANSPARENTE; TAMANHO: 

APROXIMADAMENTE, 5cm LARGURA X 

24cm ALTURA ; EMBALAGEM: PACOTE 

COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES 

R$ 21,44 
 R$       

10.720,00  

204 1000 Pct 

EMBALAGEM - SACOLA - FINALIDADE: 

HOT-DOG; TAMANHO APROXIMADO: 8,5cm 

X 17cm X 5cm (LARGURA X 

COMPRIMENTO X ALTURA); PACOTE COM 

NO MÍNIMO 50 UNIDADES 

R$ 4,39 
 R$        

4.390,00  

205 200 Pct 

EMBALAGEM: TIPO: HAMBURGUEIRA; 

MATÉRIA PRIMA: ISOPOR; FINALIDADE: 

ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE DE 

HAMBURGUERES, LANCHES, PORÇÕES; 

MEDIDAS MÍNIMAS: Largura: 15cm, 

Altura: 7,5cm, Comprimento: 12cm; 

EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES 

R$ 37,20 
 R$        

7.440,00  

206 500 Pct 

EMBALAGEM: TIPO: SAQUINHOS PARA 

PIPOCA; MATERIAL: PAPEL KRAFT;  

MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 11cm x 

LARGURA 8cm; EMBALAGEM: PACOTE COM 

100und 

R$ 6,05 
 R$        

3.025,00  
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207 500 Pct 

EMBALAGEM: TIPO: SAQUINHOS PARA 

PIPOCA; MATERIAL: PAPEL MONOLUCIDO 

BRANCO;  MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 

11cm x LARGURA 8cm; EMBALAGEM: 

PACOTE COM 100und 

R$ 9,82 
 R$        

4.910,00  

208 560 Lata  

Ervilha cozida em conserva de 

salmora (água e sal). A embalagem 

do produto deve conter registro da 

data de fabricação, peso e 

validade estampada no rótulo da 

embalagem (drenado). E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. Lata 

com 200g 

R$ 4,33 
 R$        

2.424,80  

209 30 UND 

ESCORREDOR DE VASILHAS - DIMENSOES 

APROXIMADAS: 51CM COMPRIMENTO X 

27CM LARGURA X 10CM ALTURA; 

MATERIA-PRIMA: PLÁSTICO 

R$ 39,22 
 R$        

1.176,60  

210 30 UND 

ESCORREDOR DE VASILHAS - DIMENSOES 

APROXIMADAS: 51CM COMPRIMENTO X 

27CM LARGURA X 30CM ALTURA; 

MATERIA-PRIMA: ACO INOX 

R$ 136,69 
 R$        

4.100,70  

211 50 UND 

Escova Cabelo - TIPO: Almofada 

Oval (modelo raquete); MATERIAL : 

PLÁSTICO; Indicada para todos os 

tipos de cabelo, TAMANHO 

APROXIMADO: 19cm 

R$ 23,60 
 R$        

1.180,00  

212 60 UND 

Escova de "lavar mamadeira" em 

nylon cerdas macias. Design 

anatômico e cerdas de dimensões 

estáveis que possibilitam limpeza 

profunda de bicos e mamadeiras. 

Devem ser disponibilizados 2 

tamanhos, menor para a limpeza de 

bicos, a maior para limpeza de 

mamadeira 

R$ 17,57 
 R$        

1.054,20  

213 50 UND 

Escova de cabelo: Pentear e 

Desembaraçar; MATERIAL : PLÁSTICO; 

Indicada para todos os tipos de 

cabelo, TAMANHO APROXIMADO: 19cm x 

3,5cm 

R$ 18,35 
 R$           

917,50  

214 1000 UND 
Escova dental adulto. Macia. 

Tamanho: Grande. Cerdas de nylon. 
R$ 5,09 

 R$        

5.090,00  

215 2000 UND 
Escova dental infantil. Macia. 

Tamanho: Pequeno. Cerdas de nylon. 
R$ 4,88 

 R$        

9.760,00  

216 400 UND 

Escova para lavar roupas, tapetes 

e calçadas. Composição: Material 

sintético, metal e plástico de 

alta resistência. 

R$ 5,00 
 R$        

2.000,00  

217 50 UND 

Escovas De Cabelo - Material das 

cerdas: Natural, Nylon; Material 

do corpo: Madeira, tamanho 

aproximado: 20cm 

R$ 27,80 
 R$        

1.390,00  

218 600 UND 
Escovas para vaso sanitário, de 

plástico, cerdas de nylon, com 

cabo e suporte. 
R$ 14,90 

 R$        

8.940,00  

219 90 UND 

Escumadeira: toda em alumínio 

batido (fundido), resistente. 

Diâmetro 9 cm x 33 cm 

aproximadamente. 

R$ 23,51 
 R$        

2.115,90  
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220 2600 Pct 
Esponja de lã de aço nº0: composto 

com aço carbono. Com 8 unid. De 60 

g cada. 
R$ 7,93 

 R$       

20.618,00  

221 2600 Pct 
Esponja de lã de aço nº2 (palha de 

aço): composto com aço carbono. 

Com 8 unid. De 60 g cada. 
R$ 8,16 

 R$       

21.216,00  

222 1400 UND 
Esponja para louça dupla 

face.Medidas minimass 100 x 70 x 

20 mm, abrasiva, multiuso.  
R$ 2,33 

 R$        

3.262,00  

223 980 Caixa  

Extrato de Tomate, refogado e 

peneirado; INGREDIENTES: Tomate, 

cebola, sal, açúcar, amido, óleo 

vegetal, salsa, aipo, pimenta do 

reino, realçador de sabor 

glutamato monossódico e 

aromatizantes (alho e cebola).  

Isento de sujidades e fermentação. 

Embalagem com dados de 

identificação, data de fabricação, 

de validade e número do lote. E 

deverão ser entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Caixa com 520g. 

R$ 5,27 
 R$        

5.164,60  

224 300 Frs 

EXTRATOS ALIMENTICIOS - TIPO: 

KETCHUP; INGREDIENTES:AGUA, 

ACUCAR, POLPA DE TOMATE, VINAGRE, 

SAL, CONDIMENTOS, ESPECIARIAS, 

ESPESSANTE INS 440 E CONSERVADOR 

INS 211. NAO CONTEM GLUTEN. NA 

EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA 

FABRICACAO E DA VALIDADE (MÍNIMA 

DE 06 MESES) E NUMERO DO LOTE. 

EMBALAGEM FRASCO COM 

APROXIMADAMENTE 300gr 

R$ 8,44 
 R$        

2.532,00  

225 90 UND 

Faca de cozinha - matéria-prima: 

aço inox, para  corte de pães com 

lamina  serrilhada.  Medidas: 

aproximadamente 18 cm (08 

polegadas); Cabo plástico. Aceita-

se variações na dimensão da lâmina 

entre 18 e 25 cm. (08 a 10 

polegadas).  

R$ 23,01 
 R$        

2.070,90  

226 90 UND 

Faca de cozinha - matéria-prima: 

aço inox; medidas: 18 cm 

aproximadamente (08 polegadas); 

lamina: lisa; cabo: plástico na 

cor branca; faca do tipo 

açougueiro comprimento aproximado 

de 35cm. Aceita-se variação de 20% 

no comprimento.  

R$ 29,16 
 R$        

2.624,40  

227 90 UND 

Faca de cozinha - matéria-prima: 

aço inox; medidas: 30cm 

aproximadamente; lamina: lisa; 

cabo: plástico na cor branca; faca 

para carne comprimento aproximado 

de 30cm. Aceita-se variação de 20% 

no comprimento. 

R$ 31,68 
 R$        

2.851,20  

228 90 UND 
Faca de cozinha - matéria-prima: 

inox; medidas: 08 cm 

aproximadamente (03 polegadas); 

R$ 26,66 
 R$        

2.399,40  
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lamina: lisa; cabo: plástico, 

cores variadas. Aceita-se variação 

da lamina entre 08 e 10 cm 

aproximadamente (03 e 04  

polegadas).   

229 1400 Pct 

Farinha de mandioca, fina, branca, 

torrada, tipo 1. Embalagem em 

polietileno contendo identificação 

do produto, marca do fabricante, 

composição nutricional, data de 

fabricação e prazo de validade. O 

produto deve ter registro no 

ministério da agricultura e/ou 

ministério da saúde.  E deverão 

ser entregues com validade mínima 

de 2/3 da data do vencimento. Pct 

com 1 kg 

R$ 4,67 
 R$        

6.538,00  

230 1400 Pct 

Farinha de milho amarela pré-

cozida. Produto obtido pela 

ligeira torração do grão de milho, 

desgerminado ou não, previamente 

macerado socado e peneirado, 

deverão ser fabricadas a partir de 

matérias primas sãs e limpas 

isentas de matérias terrosas e 

parasitas. Não poderão estar 

úmidas ou rançosas. Embalagem em 

polietileno contendo identificação 

do produto, marca do fabricante, 

composição nutricional, data de 

fabricação e prazo de validade. O 

produto deve ter registro no 

ministério da agricultura e/ou 

ministério da saúde. E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. Pct com 

500g 

R$ 3,97 
 R$        

5.558,00  

231 280 Pct 

Farinha de Rosca. Ingredientes: 

farinha de trigo  enriquecida com 

ferro e  acido fólico, fermentado 

biológico, sal e açúcar. Contem 

glúten. Na embalagem devera 

constar a data da fabricação e da 

validade e numero do lote. E 

deverão ser entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento.  Pct com 500g. 

R$ 4,62 
 R$        

1.293,60  

232 1400 Pct 

Farinha de trigo com fermento, 

ferro e ácido fólico (vitamina 

b9). Contém glúten, embalagem com 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e 

peso liquido, o produto deverá ter 

registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde. E deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Pct de 1 kg 

R$ 4,97 
 R$        

6.958,00  
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233 2800 Pct 

Farinha de trigo sem fermento, 

ferro e ácido fólico (vitamina 

b9). Contém glúten, embalagem com 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e 

peso liquido, o produto deverá ter 

registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde.  E deverão ser entregues 

com validade mínima de 2/3 da data 

do vencimento. Pct com 1 kg. 

R$ 5,02 
 R$       

14.056,00  

234 840 Pct 

Farinha fina feita com milho 

(Fubá). Embalagem de polietileno, 

contendo identificação do produto, 

marca do fabricante, composição 

nutricional, data de fabricação e 

prazo de validade. O produto deve 

ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou da Saúde e 

atender as normas nacionais de 

padrões para alimentos. E deverão 

ser entregues com validade mínima 

de 2/3 da data do vencimento. Pct 

com 1 kg. 

R$ 5,51 
 R$        

4.628,40  

235 500 KG 
Fécula de mandioca - polvilho 

doce, tipo 1, origem amiláceo 

mandioca, tipo qrupo Íécula de 1kq 
R$ 7,81 

 R$        

3.905,00  

236 7000 Pct 

Feijão carioca tipo 1, safra 

atual. Isento de matérias 

terrosas, fungos ou parasitas e 

livre de umidade. Embalagem em 

polietileno, identificação do 

produto, marca do fabricante, 

composição nutricional, data de 

fabricação e prazo de validade. O 

produto deve ter registro no 

Ministério da Agricultura e/ ou 

Ministério da Saúde. E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. Pct com 

1 kg.  

R$ 8,54 
 R$       

59.780,00  

237 1680 Pct 

Fermento BIOLOGICO granulado seco. 

Ingredientes: fermento composto de 

levedos ou 

leveduras(normalmente Sacharomyces 

cerivisae). Não contém glúten. 

Embalagem deverá constar a data da 

fabricação, da validade e número 

do lote.  O produto deve ter 

registro no Ministério da 

Agricultura e/ou da Saúde. E 

deverão ser entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Pct com 10g 

R$ 1,88 
 R$        

3.158,40  

238 1680 Frs 

Fermento QUIMICO em pó. 

Ingredientes: Ácidos, 

Bicarbonatos, Carbonatos, 

Dihidrogenos, Açúcares, Farinhas, 

amidos, féculas, enzimas. 

Embalagem deverá constar a data da 

R$ 6,97 
 R$       

11.709,60  
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fabricação, da validade e número 

do lote.  O produto deve ter 

registro no Ministério da 

Agricultura e/ou da Saúde. E 

deverão ser entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Frasco com 250g 

239 1400 KG 

Filé de pescada congelada: produto 

de qualidade – entregue em 

embalagens que contenham 

especificados o  peso, data de 

embalagem e data de vencimento 

(validade). Carne não deve estar 

amolecida ou com acúmulo de 

líquidos na embalagem, além disso, 

não deve apresentar extremidades 

secas ou amareladas. O produto 

deverá ter Selo do Serviço de 

Inspeção Federal (S.I.F.) do 

Ministério da Agricultura. Deverá 

ser transportados em carro 

refrigerado ou caixas de isopor 

conforme legislação vigente. Data 

de validade não deverá ser 

inferior a 4 meses a contar da 

data de entrega. A data de 

congelamento não deverá ser 

superior a 2 meses a contar da 

data da entrega.  

R$ 28,46 
 R$       

39.844,00  

240 1500 Rolo 

FILME MULTIAPLICACAO - MATERIA-

PRIMA: PVC TRANSPARENTE; DIMENSOES 

MÍNIMAS: 30CM DE LARGURA X 30 

METROS DE COMPRIMENTO; 

R$ 6,80 
 R$       

10.200,00  

241 1600 UND 

Flanela para limpeza - dimensões: 

30cm largura x 50cm comprimento; 

Com acabamento overloque nas 

bordas. 

R$ 4,66 
 R$        

7.456,00  

242 6000 Pct 

Fralda descartável, tamanho 

extragrande, atóxica, com capa de 

tela polimérica, núcleo absorvente 

com a primeira camada composta por 

algodão hidrófilo, polpa de 

celulose virgem e/ou matérias 

poliméricos absorventes e com capa 

de apoio estrutural. Na embalagem 

devera estar impresso dados de 

identificação, procedência, data 

de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

Pct com 25 unid. 

R$ 40,99 
 R$     

245.940,00  

243 6000 Pct 

Fralda descartável, tamanho 

grande, atóxica, com capa de tela 

polimérica, núcleo absorvente com 

a primeira camada composta por 

algodão hidrófilo, polpa de 

celulose virgem e/ou matérias 

poliméricos absorventes e com capa 

de apoio estrutural. Na embalagem 

devera estar impresso dados de 

identificação, procedência, data 

R$ 53,73 
 R$     

322.380,00  
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de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

Pct com 48 unid. 

244 6000 Pct 

Fralda descartável, tamanho médio, 

atóxica, com capa de tela 

polimérica, núcleo absorvente com 

a primeira camada composta por 

algodão hidrófilo, polpa de 

celulose virgem e/ou matérias 

poliméricos absorventes e com capa 

de apoio estrutural. Na embalagem 

devera estar impresso dados de 

identificação, procedência, data 

de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

Pct com 54 unid. 

R$ 48,86 
 R$     

293.160,00  

245 6000 Pct 

Fralda descartável, tamanho 

pequeno, atóxica, com capa de tela 

polimérica, núcleo absorvente com 

a primeira camada composta por 

algodão hidrófilo, polpa de 

celulose virgem e/ou matérias 

poliméricos absorventes e com capa 

de apoio estrutural. Na embalagem 

devera estar impresso dados de 

identificação, procedência, data 

de fabricação, prazo de validade. 

Pct com 36 unid. 

R$ 38,57 
 R$     

231.420,00  

246 60 UND 

Frigideira, em alumínio 100% puro, 

pegador lateral em baquelite, 

antitérmico,medindo 

aproximadamente 36cm de diâmetro e 

75mm de altura.  capacidade 1,6 

litros. 

R$ 54,29 
 R$        

3.257,40  

247 420 Pct 

Fruta desidratada - nome: uva-

passas; na embalagem deverá 

constar a data do beneficiamento e 

da validade e número do lote. E 

deverão ser entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Pct com 200g 

R$ 7,29 
 R$        

3.061,80  

248 280 UND 
Garfo de mesa: inteiriço de aço 

inox, aproximadamente 32 cm.  
R$ 4,58 

 R$        

1.282,40  

249 280 Pct 

Garfos descartáveis, matéria-

prima: poliestireno, resistente; 

garfo cor cristal; medindo 

181x27mm (CxL). Pct com 50 unid. 

R$ 5,70 
 R$        

1.596,00  

250 60 UND 

Garrafa térmica - matéria-prima: 

corpo externo em polipropileno; 

capacidade da ampola: 1000ml, 

fechamento: rosca; alça: com alça 

fixa em polipropileno; acionamento 

da vazão por válvula de pressão. 

R$ 48,58 
 R$        

2.914,80  

251 60 UND 

Garrafa térmica - matéria-prima: 

corpo externo em polipropileno; 

capacidade da ampola: 1000ml, 

fechamento: rosca; alça: com alça 

fixa em polipropileno; vazão por 

gravidade. 

R$ 55,74 
 R$        

3.344,40  
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252 28 UND 

Garrafa térmica - matéria-prima: 

corpo externo em polipropileno; 

capacidade da ampola: 5000 ml; 

fechamento: rosca; alça: com alça 

fixa em polipropileno. 

R$ 55,07 
 R$        

1.541,96  

253 50 UND 

GARRAFAO (VASILHAME AGUA MINERAL) 

- MATERIA PRIMA: POLICARBONATO; 

FINALIDADE: AGUA MINERAL; 

CAPACIDADE: 20 LITROS; VALIDADE: 

MÍNIMO DE 06 MESES 

R$ 52,86 
 R$        

2.643,00  

254 1600 UND 
Gás combustível - nomenclatura 

GLP: Apresentação: Botijão de 

13KG. 
R$ 103,98 

 R$     

166.368,00  

255 200 Pote 

Gel Fixador de cabelo - 

finalidade: Acabamento com brilho 

e alta fixação, sustentando o 

penteado; Não descama ao longo do 

dia, podendo ser remodelado com 

água; embalagem: pote com no 

mínimo 200gr, contendo data da 

validade e lote, validade mínima 

de 09 meses 

R$ 12,52 
 R$        

2.504,00  

256 500 
envelo

pe 

GELATINA - APRESENTACAO: PO 

INCOLOR; SABOR: SEM SABOR; NAO 

GRANULADO, SEM UMIDADE; NA 

EMBALAGEM DEVE CONSTAR A 

IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DA 

FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERO 

DO LOTE. VALIDADE MINIMA 06 MESES. 

EMBALAGEM: ENVELOPE COM 12gr 

R$ 2,71 
 R$        

1.355,00  

257 8400 Caixa  

Gelatina em pó, sabores variados. 

Composição: Açucar Cristal, 

Gelatina em pó, sal, ferro e 

vitaminas, regulador de acidez, 

antiumectantes, aromatizantes, 

edulcorantes artificiais e 

corantes artificiais. Não contendo 

GLUTEN. Embalagem deverá constar a 

data da fabricação, da validade e 

número do lote. E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. 

Caixinha com 35g. 

R$ 1,36 
 R$       

11.424,00  

258 560 KG 

Goiaba, apresentando tamanho, cor 

e com formação uniforme, devendo 

ser bem desenvolvida e madura, com 

polpa intacta e firme, sem danos 

físicos e mecânicos. Acondicionada 

em embalagem caixa apropriada. 

R$ 8,96 
 R$        

5.017,60  

259 3000 Pct 

Guardanapos, com medidas 

aproximadas de 20,0 x 22,0 cm, 

folhas simples e 

texturizadas,fibras naturais não 

perecível. Pct com 50 unid. 

R$ 3,73 
 R$       

11.190,00  

260 150 Caixa  

HASTE FLEXIVEL PARA HIGIENE - 

APLICACAO: HIGIENE PESSOAL; 

MATERIA PRIMA: PALINETES COM 

ALGODAO NAS EXTREMIDADES; NA 

EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE 

FABRICACAO E VALIDADE. CAIXA COM 

R$ 4,01 
 R$           

601,50  
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100 UNIDADES. 

261 150 Caixa  

HASTE FLEXIVEL PARA HIGIENE - 

APLICACAO: HIGIENE PESSOAL; 

MATERIA PRIMA: PALINETES COM 

ALGODAO NAS EXTREMIDADES; NA 

EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE 

FABRICACAO E VALIDADE. CAIXA COM 

150 UNIDADES. 

R$ 5,19 
 R$           

778,50  

262 150 Caixa  

HASTE FLEXIVEL PARA HIGIENE - 

APLICACAO: HIGIENE PESSOAL; 

MATERIA PRIMA: PALINETES COM 

ALGODAO NAS EXTREMIDADES; NA 

EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE 

FABRICACAO E VALIDADE. CAIXA COM 

300 UNIDADES. 

R$ 10,80 
 R$        

1.620,00  

263 150 Caixa  

HASTE FLEXIVEL PARA HIGIENE - 

APLICACAO: HIGIENE PESSOAL; 

MATERIA PRIMA: PALINETES COM 

ALGODAO NAS EXTREMIDADES; NA 

EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE 

FABRICACAO E VALIDADE. CAIXA COM 

75 UNIDADES. 

R$ 3,69 
 R$           

553,50  

264 5000 Frs 

Hipoclorito de sódio, para limpeza 

- aplicação: desinfetante de pisos 

e superfícies; base: 

dicloroisocianureto de sódio, c/1% 

de cloro ativo; na embalagem 

devera constar a data da 

fabricação, da validade, numero do 

lote, informações e advertências. 

E deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Frasco com 1 litro. 

R$ 10,73 
 R$       

53.650,00  

265 880 KG 

Inhame tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas p. o consumo. 

C/ ausência de sujidades, 

parasitos e larvas. 

R$ 5,45 
 R$        

4.796,00  

266 250 Frs 

INSETICIDA - Indicado para 

instalações como casas, fazendas e 

armazéns com aplicação local. Sua 

fórmula é concentrada e conta com 

ação de choque que combate até 

altas infestações com rápida ação; 

EMBALAGEM: FRASCO com 30ml 

R$ 17,38 
 R$        

4.345,00  

267 250 Frs 

INSETICIDA - Indicado para 

instalações como casas, fazendas e 

armazéns com aplicação local. Sua 

fórmula é concentrada e conta com 

ação de choque que combate até 

altas infestações com rápida ação; 

EMBALAGEM: FRASCO com no mínimo 

250ml 

R$ 68,85 
 R$       

17.212,50  

268 250 
Bisnag

a 

INSETICIDA - Indicado para uso 

doméstico. isca em gel indicada 

para o controle de baratas de 

cozinha e de esgoto; de fácil 

aplicação; sem cheiro, não mancha 

R$ 14,93 
 R$        

3.732,50  
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o ambiente; EMBALAGEM: GEL BISNAGA 

10gr 

269 250 Frs 

INSETICIDA - Indicado para uso 

doméstico; sem cheiro; Aplicação 

em ralos e vasos sanitários, 

caixas de gordura, encanamentos, 

conduítes, entorno de jardins e 

etc. Sua fórmula não se dissolve 

na água, forma uma película 

protetora sobre a superfície 

tratada combatendo os insetos que 

entrarem em contato com a solução. 

Controle de formigas, pulgas e 

baratas; EMBALAGEM: FRASCO com 

100gr 

R$ 16,65 
 R$        

4.162,50  

270 400 Frs 

Inseticida aerosol, para matar  

baratas e mosquitos, sem cheiro; 

na embalagem devera constar a data 

da fabricação, da validade, numero 

do lote e registro no MS.  E 

deverão ser entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento.Frasco com 300ml. 

R$ 15,52 
 R$        

6.208,00  

271 400 Frs 

Inseticida indicado para o 

controle de baratas, formigas, 

cupins e escorpiões para 

edificações comerciais, 

industriais e residenciais. 

Princípio ativo: Fipronil. Frasco 

30 ml 

R$ 17,01 
 R$        

6.804,00  

272 1000 Pct 

IOGURTE - TIPO: CHUPETINHA; SABOR: 

VARIADOS; CLASSIFICACAO: LIQUIDO 

INTEGRAL; NA EMBALAGEM DEVE 

CONSTAR A IDENTIFICACAO DO 

PRODUTO, DATA DA FABRICACAO, DA 

VALIDADE E NUMERO DO LOTE. 

VALIDADE MINIMA 01 MES. EMBALAGEM:  

PACOTE COM 10 UND DE 120ml 

R$ 9,65 
 R$        

9.650,00  

273 4000 Frs 

Iogurte com polpa de frutas 

vitaminado, sabores variados. 

Embalagem contendo identificação 

do produto, fabricante, prazo de 

validade mínimo de 40 dias a 

partir da data de fabricação, 

composição nutricional e peso 

liquido. (Frasco com, no minimo 

900g). 

R$ 12,36 
 R$       

49.440,00  

274 600 UND 
Isqueiro - matéria prima: 

plástico; combustão: a gás; Com 

selo de qualidade do IMETRO. 
R$ 6,28 

 R$        

3.768,00  

275 80 UND 
Jarra - vidro transparente; com 

tampa, com alca; Capacidade de 

aproximad. 1,5L 
R$ 39,79 

 R$        

3.183,20  

276 80 UND 
Jarra - vidro transparente; sem 

tampa, com alca; Capacidade de 

aproximad. 1,5L 
R$ 34,92 

 R$        

2.793,60  

277 80 UND 
Jarras de plástico: com tampa para 

servir água ou suco - Capacid. 

Aproxid. de 2 L 
R$ 25,62 

 R$        

2.049,60  

278 1680 KG Laranja in natura, tipo pêra, R$ 4,15  R$        
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apresentando grau de maturação tal 

que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a 

conservação em condições adequadas 

para o consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

6.972,00  

279 1400 Caixa  

Leite condensado,  concentrado de 

consistência cremosa e textura 

homogenia. Embalagem com 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade. O 

produto devera ter registro no 

Ministério da Agricultura e/ou 

Ministério da Saúde.  E deverão 

ser entregues com validade mínima 

de 2/3 da data do vencimento. 

Caixa com 395g 

R$ 5,86 
 R$        

8.204,00  

280 300 Frs 

Leite de coco, estabilizante, INS 

460i, espessante INS 466, 

conservantes INS 211, INS 223, 

acidulante INS 330, hidratos de 

carbono, proteínas, gorduras, sais 

minerais, vitaminas e minerais. 

Frasco com 200ml 

R$ 5,36 
 R$        

1.608,00  

281 2000 Caixa  

Leite de soja Alimento com 

proteína isolada de leite de soja, 

rico 

em vrtaminas e mineíais. Sem 

lactose Forma de fornecimento: 

pacote. Na entrega, somonte será 

aceito o produto que 

tenha data de validade de, no 

minimo, 6 meses caixa com 1000ml 

R$ 9,48 
 R$       

18.960,00  

282 300 Caixa  

Leite de soja em liquido. Bebida 

de origem vegetal, tendo como 

principal ingrediente o extrato de 

soja, contendo gorduras ou óleos, 

açúcares, dextrinas ou amidos, 

aminoácidos, sais minerais, 

vitaminas. Fechado em embalagem 

longa  vida com capacidade de 1 

Litro. Embalagem devera constar a 

data da fabricação, da validade e 

numero do lote e registro no MS.  

E deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. 

R$ 10,09 
 R$        

3.027,00  

283 30000 Caixa  

Leite desnatado – LEITE DE ORIGEM 

ANIMAL ORIGEM: VACA; PROCESSO: UAT 

(UHT) DESNATADO; TIPO: PARA DIETAS 

COM RESTRICAO DE LACTOSE; 

APRESENTACAO: EMBALAGEM 1 L; 

envazado em embalagem longa vida 

de 1 litro, inspecionado pelo 

ministério da agricultura (SIF). 

Embalagem deverá constar a data da 

fabricação e da validade e número 

do lote. E deverão ser entregues 

com validade mínima de 2/3 da data 

do vencimento. Embalagem 1000ml. 

R$ 5,14 
 R$     

154.200,00  
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284 8000 Pct 

Leite em pó integral, 

emulsificante lecitina de soja, 

instantâneo,  rico em cálcio. 

Embalagem com identificação do 

produto, marca do fabricante, 

prazo de validade. O produto 

devera ter registro no Ministério 

da Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde.  E deverão ser entregues 

com validade mínima de 2/3 da data 

do vencimento. Pct com 400g. 

R$ 15,92 
 R$     

127.360,00  

285 30000 Caixa  

Leite integral – UHT; envazado em 

embalagem longa vida de 1 litro, 

inspecionado pelo ministério da 

agricultura (SIF). Embalagem 

deverá constar a data da 

fabricação e da validade e número 

do lote. E deverão ser entregues 

com validade mínima de 2/3 da data 

do vencimento. Embalagem 1000ml. 

R$ 6,25 
 R$     

187.500,00  

286 1000 Litro 

LEITE ZERO LACTOSE 

Características: Leite 

semidesnatado, enzima lactase e 

estabilizantes citrato de sódio, 

trifosfato de sódio, monofosfato 

de sódio e difosfato de sódio. 

Leite UHT Semidesnatado para 

Dietas com Restrição de Lactose - 

Zero Lactose. Fabricação: máximo 

de 60 dias. Validade: mínimo de 10 

meses. Embalagem com 1 litro 

R$ 7,33 
 R$        

7.330,00  

287 1000 Pct 

LEMON PEPPER - APRESENTACAO: 

DESIDRATADO; NA EMBALAGEM DEVE 

CONSTAR A IDENTIFICACAO DO 

PRODUTO, DATA DA FABRICACAO, DA 

VALIDADE E NUMERO DO LOTE; Pacote 

com no mínimo 50gr 

R$ 5,47 
 R$        

5.470,00  

288 2000 PCT 

LENÇO UMEDECIDO, PACOTE COM 100 

UNIDADES 20 X 15 CM. COM EXTRATO 

DE ALOE VERA, FORMULA SUAVE E SEM 

ALCOOL ETILICO DERMATOLOGICAMENTE 

TESTADO. EMBALAGEM PRÁTICA E 

ECONOMICA, DE FÁCIL MANUSEIO.  

R$ 11,39 
 R$       

22.780,00  

289 1680 KG 

Limão, tamanho pequeno a médio, 

casca de coloração esverdeada, 

lisa e brilhante. Sem partes 

estragadas, suculento. Grau de 

maturação apropriado para consumo. 

R$ 4,23 
 R$        

7.106,40  

290 2000 UND 

Limpa Alumínio. Composição: 

dodecil benzeno, sultanato de 

sódio, fenol etaxilado, 

fragrância, corante  e água. 

Frasco com 500ml. 

R$ 4,71 
 R$        

9.420,00  

291 3000 Frs 

Limpa vidro - Apresentacao: 

liquido com pulverizador; tipo: 

concentrado. Sem fragância. Na 

embalagem devera constar a data da 

fabricacao e da validade do 

produto e numero do lote. Frasco 

com 500ml. 

R$ 8,92 
 R$       

26.760,00  
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292 200 Frs 
Limpador para forno. Composição: 

soda cáustica, espessante, óleo e 

água. Frasco com 200 ml. 
R$ 22,02 

 R$        

4.404,00  

293 3000 KG 

LINGUIÇA - ORIGEM: PURA; TIPO: 

FRANGO; O PRODUTO SO PODERA SER 

ADQUIRIDO SE COMPROVADA INSPECAO 

PELO ORGAO COMPETENTE. 

R$ 17,82 
 R$       

53.460,00  

294 3000 KG 

LINGUIÇA - ORIGEM: SUINA, TIPO 

TOSCANA; TIPO: RESFRIADA; EM 

GOMOS, EMBALADOS EM SACOS DE 

POLIETILENO, HERMETICAMENTE 

FECHADO E ROTULADO. O PRODUTO SO 

PODERA SER 

ADQUIRIDO SE COMPROVADA INSPECAO 

PELO ORGAO COMPETENTE. 

R$ 18,09 
 R$       

54.270,00  

295 3000 KG 

Linguiça defumada; deverá ser 

utilizada carne suína selecionada 

na fabricação além de condimentos 

e temperos especiais para o 

processo de defumação. Entregue em 

embalagens fechada a vácuo que 

contenham especificados o  peso, 

data de embalagem e data de 

vencimento (validade)  e tabela de 

informações nutricionais. O 

produto deverá ter Selo do Serviço 

de Inspeção Federal (S.I.F.) do 

Ministério da Agricultura. Data de 

validade não deverá ser inferior a 

4 meses a contar da data de 

entrega. A data de congelamento 

não deverá ser superior a 2 meses 

a contar da data da entrega.  

R$ 25,13 
 R$       

75.390,00  

296 120 UND 

Lixeira individual - tipo: resíduo 

comum; material: polipropileno; 

capacidade: 16 litros; formato: 

retangular; com tampa; com pedal; 

sem alças; sem rodas; resistente a 

perfurações, não descasca nem 

enferruja, com tampa de encaixe 

perfeito para conter odores. Pedal 

e haste de  plástico de longa vida 

sem contato manual, em 

conformidade com as  exigências 

regulamentares. Identificada com 

rotulo  de resíduo comum 

reciclável, pintado segundo 

dimensões da NBR 7500/2011 da ABNT 

resistente a higienização, não 

removível com agua. 

R$ 55,74 
 R$        

6.688,80  

297 120 UND 

Lixeira para coleta de resíduos 

com tampa; tipo: resíduo comum; 

cor: cinza; matéria prima: 

polipropileno; capacidade: 30 

litros; formato: retangular; 

resistente a perfurações, não 

descasca nem enferruja, com tampa 

de encaixe perfeito para conter 

odores, pedal e haste de plástico 

de longa duração, sem contato 

R$ 98,41 
 R$       

11.809,20  
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manual, em conformidade com as 

exigências regulamentares. 

Contendo o símbolo e a inscrição 

de resíduos comuns pintado 

seguindo dimensões da NBR 

7500/2011 da ABNT, resistente a 

higienização, não removível com 

agua.  

298 420 UND 

Lixeira para coleta de resíduos 

com tampa; tipo: resíduo comum; 

cor: cinza; matéria prima: 

polipropileno; capacidade: 50 

litros; formato: retangular; 

resistente a perfurações, não 

descasca nem enferruja, com 

superfícies lisas, cantos  

arredondados, providas  de  pedal  

para  abertura da tampa, 

resistente e de fácil limpeza  e 

manutenção, identificada  com 

rotulo  de resíduo comum 

reciclável, pintado segundo 

dimensões da NBR 7500/2011 da 

ABNT, resistente a higienização, 

não removível com agua. 

R$ 141,70 
 R$       

59.514,00  

299 1000 Frs 

Lustra moveis - aplicação: 

polimento de artefatos de madeira 

em geral.; composição: óleo 

mineral e vegetal, solvente 

mineral e vegetal; consistência: 

liquida; com aromatizante. Frasco 

com 200ml. 

R$ 7,24 
 R$        

7.240,00  

300 200 Par  

Luva de borracha para limpeza – 

tamanhos G: luva de segurança; em 

látex (com espessura mínima de 

0,50mm); para proteção de usuário 

de manutenção e limpeza; cano 

médio; com punho do mesmo material 

da luva; dorso normal; palma 

antiaderente; forro em algodão; e 

suas condições deverão atender a 

norma nbr 13393/95 

R$ 7,70 
 R$        

1.540,00  

301 200 Par  

Luva de borracha para limpeza – 

tamanhos M: luva de segurança; em 

látex (com espessura mínima de 

0,50mm); para proteção de usuário 

de manutenção e limpeza; cano 

médio; com punho do mesmo material 

da luva; dorso normal; palma 

antiaderente; forro em algodão; e 

suas condições deverão atender a 

norma nbr 13393/95 

R$ 6,81 
 R$        

1.362,00  

302 200 Par  

Luva de borracha para limpeza – 

tamanhos P: luva de segurança; em 

látex (com espessura mínima de 

0,50mm); para proteção de usuário 

de manutenção e limpeza; cano 

médio; com punho do mesmo material 

da luva; dorso normal; palma 

antiaderente; forro em algodão; e 

R$ 6,60 
 R$        

1.320,00  
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suas condições deverão atender a 

norma nbr 13393/95 

303 5000 Caixa  

Luvas não estéreis e ambidestras 

confeccionadas em resina de PVC 

(vinil) sem pó e com superfícies 

lisas para procedimento não 

cirúrgico. Isentas de látex, 

hipoalergênicas, descartáveis e de 

uso único. Cx com 100 unidades 

R$ 40,15 
 R$     

200.750,00  

304 1000 KG 

Maça, in natura, vermelha, 

apresentando grau de maturação tal 

que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a 

conservação em condições adequadas 

para o consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

R$ 6,66 
 R$        

6.660,00  

305 5000 UND 

MACARRAO - TIPO: INSTANTANEO; NA 

EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA 

FABRICACAO E DA VALIDADE DO 

PRODUTO (NO MÍNIMO 06 MESES); 

EMBALAGEM: PACOTE COM 85gr 

R$ 1,78 
 R$        

8.900,00  

306 500 Pct 

MACARRAO - TIPO: LASANHA; 

Composição do produto: Sêmola de 

trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, ovos e corantes 

naturais urucum e cúrcuma. NA 

EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA 

FABRICACAO E DA VALIDADE DO 

PRODUTO (NO MÍNIMO 06 MESES); 

EMBALAGEM: PACOTE COM 500gr 

R$ 6,97 
 R$        

3.485,00  

307 8400 Pct 

Macarrão tipo espaguete nº 08. 

Embalagem contendo identificação 

do produto, marca do fabricante, 

composição nutricional, data de 

fabricação e prazo de validade. E 

deverão ser entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Pct com 500g. 

R$ 4,50 
 R$       

37.800,00  

308 8400 Pct 

Macarrão tipo guela de pato. 

Embalagem contendo identificação 

do produto, marca do fabricante, 

composição nutricional, data de 

fabricação e de validade.  E 

deverão ser entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Pct com 500g. 

R$ 4,23 
 R$       

35.532,00  

309 8400 Pct 

Macarrão tipo parafuso. Embalagem 

contendo identificação do produto, 

marca do fabricante, composição 

nutricional, data de fabricação e 

de validade.  E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. Pct com 

500g. 

R$ 4,23 
 R$       

35.532,00  

310 8400 Pct 

Macarrão tipo penne. Embalagem 

contendo identificação do produto, 

marca do fabricante, composição 

nutricional, data de fabricação e 

de validade.  E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

R$ 4,23 
 R$       

35.532,00  
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2/3 da data do vencimento.  Pct 

com 500g. 

311 420 Frs 

Maionese. Ingredientes: Água, oleo 

vegetal, ovos pasteurizados, amido 

modificado, vinagre, açucar, sal, 

suco de limão, acidulante ácido 

láctico, establizante goma 

xantana, conservador ácido 

sórbico, sequestrante edta calcio 

dissodico, corante páprica, 

aromatizante e antioxidantes, 

ácido citrico, BHT e BHA. Sem 

glúten. Embalagem deverá constar a 

data da fabricação e da validade e 

número do lote.  E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. Frasco 

com 500g. 

R$ 7,31 
 R$        

3.070,20  

312 300 UND 

Mamadeira em polipropileno, 

transparente, com capacidade 

mínima de 120 ml e máxima de 

150ml, com graduações numeradas 

com intervalos de 20 ml ou 30ml. A 

composição da mamadeira deve estar 

de acordo com RDC n° 41/2011, 

sendo livre de Bisfenol A (BPA), 

com selo do INMETRO. Deve conter 

boca larga (para higienização mais 

eficiente), bico de silicone, 

antialérgico, atóxico, universal, 

indicada para crianças de 0 -6 

meses (n.01) com furo para 

líquidos ralos. Tampa e fechamento 

ambos anti - vazamento e de cores 

variadas e unissex . A mamadeira 

não pode apresentar partes que 

possam cortar, beliscar ou causar 

algum ferimento à criança. 

R$ 24,64 
 R$        

7.392,00  

313 300 UND 

Mamadeira em polipropileno, 

transparente, com capacidade 

mínima de 200 ml e máxima de 

330ml, com graduações numeradas 

com intervalos de 20 ml ou 30ml. A 

composição da mamadeira deve estar 

de acordo com RDC n° 41/2011, 

sendo livre de Bisfenol A (BPA), 

com selo do INMETRO. Deve conter 

boca larga (para higienização mais 

eficiente), bico de silicone, 

antialérgico, atóxico, universal, 

indicada para crianças de a partir 

de 6 meses (n.02) com furo para 

líquidos ralos. Tampa e fechamento 

ambos antivazamento e de cores 

variadas e unissex . A mamadeira 

não pode apresentar partes que 

possam cortar, beliscar ou causar 

algum ferimento à criança.  

R$ 26,98 
 R$        

8.094,00  
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314 600 KG 

Mamão in natura, tipo formosa, 

apresentando grau de maturação tal 

que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a 

conservação em condições adequadas 

p. o consumo. C/ ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

R$ 5,86 
 R$        

3.516,00  

315 1680 KG 

Mandioca apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

R$ 3,89 
 R$        

6.535,20  

316 560 KG 

Manga tommy, aspecto globoso mista 

verdes e maduros cor própria 

classificada como fruta com polpa 

firme e intacta, isenta de 

enfermidades, boa qualidade, livre 

de resíduos de fertilizantes, 

sujidades, parasitas, larvas, sem 

lesões de origem física. 

acondicionada em embalagem 

própria. 

R$ 6,99 
 R$        

3.914,40  

317 840 Frs 

Manteiga, com sal; Ingredientes: 

creme de leite e sal; não contém 

glúten. Embalagem com dados de 

identificação, data de fabricação 

e de validade, número do lote e 

registro no Ministério da 

Agricultura. E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento.  Frasco 

com 500g. 

R$ 14,60 
 R$       

12.264,00  

318 400 KG 

Maracujá, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo. Com ausência de  

sujidades, parasitos e larvas. 

R$ 9,06 
 R$        

3.624,00  

319 900 Frs 

Margarina vegetal - com sal; 

lipídios: com no mínimo 80% de 

lipídios e 0% de gordura trans; na 

embalagem devera constar a data da 

fabricação, da validade e número 

do lote.  E deverão ser entregues 

com validade mínima de 2/3 da data 

do vencimento. Frasco com 500g. 

R$ 7,46 
 R$        

6.714,00  

320 600 Pct 

Massa para bolo “em pó” sabores 

variados. Ingredientes: Farinha de 

trigo tipo 1 enriquecida com ferro 

e ácido fólico, açúcar, gordura 

vegetal hidrogenada, amido de 

milho, fermento químico 

(bicarbonato de sódio e fosfato de 

alumínio e sódio), sal refinado, 

aromatizante e emulsificante (INS 

472b, INS 477). Contém glúten. Na 

embalagem deverá constar a data de 

R$ 4,45 
 R$        

2.670,00  
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fabricação e de validade.  E 

deverão ser entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Pct com 400g. 

321 1000 Pct 

MASSA PARA PASTEL - TIPO: PRONTA; 

FORMATO: DISCO; NA EMBALAGEM 

DEVERA CONSTAR DATA DE 

FABRICACAO,VALIDADE (MÍNIMO DE 06 

MESES) E NUMERO DO LOTE, PACOTE 

COM NO MÍNIMO 400gr 

R$ 7,17 
 R$        

7.170,00  

322 500 Rolo 

MASSA PARA PASTEL - TIPO: PRONTA; 

FORMATO: ROLO; TAMANHO: 21CM X2,4M 

X 1,7MM (L X C X E); NA EMBALAGEM 

DEVERA CONSTAR DATA DE 

FABRICACAO,VALIDADE (MÍNIMO DE 06 

MESES) E NUMERO DO LOTE, 

R$ 10,64 
 R$        

5.320,00  

323 1000 KG 

Melancia, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo, sendo que cada unidade 

deverá ter pelo menos 5 Kg. Com 

ausência de sujidades, parasitos e 

larvas. 

R$ 9,29 
 R$        

9.290,00  

324 840  KG 

Melão, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

R$ 6,77 
 R$        

5.686,80  

325 1400 Pct 

Milho branco para Canjica; tipo 1; 

despeliculado, limpo; isento de 

sujidades, parasitas e larvas; . O 

produto devera ter registro no 

Ministério da Agricultura e/ou da 

Saúde. Na embalagem deverá constar 

a data do beneficiamento, da 

validade e número do lote. E 

deverão ser entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Pct com 500g.  

R$ 3,58 
 R$        

5.012,00  

326 1400 Pct 

Milho para pipoca, beneficiado, 

polido, limpo; isento de 

sujidades, parasitas e larvas; 

admitindo umidade máxima de 14% 

por peso; embalagem com dados de 

identificação, data de 

beneficiamento, de validade e 

número do lote.  E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. Pct com 

500g. 

R$ 4,39 
 R$        

6.146,00  

327 1120 Lata  

Milho verde em conserva, simples, 

com grãos inteiros, imerso em 

liquido de cobertura, com textura 

apropriada, tamanho uniforme e sem 

defeitos, isento de sujidades e 

misturas de outra variedade e 

R$ 2,87 
 R$        

3.214,40  
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espécie acondicionados em latas 

hermeticamente fechada, sendo 

considerada como peso liquido o 

produto drenado. Embalagem com 

dados de identificação: data de 

beneficiamento e de validade e 

número do lote.  E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. Lata 

com 200g (drenado). 

328 1000 KG 

Moela de galinha, sem o 

revestimento interno e sem 

resíduos, limpa e congelada. 

Embalagem sacos plásticos de 1 kg, 

rotulagem. Prazo mínimo de 

validade de 3 meses a partir da 

data de entrega. Registro 

obrigatório: certificado 

atualizado do órgão fiscalizador.  

R$ 11,07 
 R$       

11.070,00  

329 500 Frs 

MOLHO - TIPO: DE PIMENTA; 

INTENSIDADE: FRACO/MODERADO; 

INGREDIENTES:PIMENTA DEDO DE MOCA, 

PIMENTA MALAGUETA, SAL, ACUCAR, 

POLPA DE TOMATE, BETERRABA EM PO, 

ESTABILIZANTE GOMA XANTANA, 

REALCADOR DESABOR GLUTAMATO 

MONOSSODICO. CONSERVANTES: 

BENZOATO DE SODIO E SORBATODE 

POTASSIO E CORANTE CARAMELO IV. NA 

EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA 

FABRICACAO E DA VALIDADE (MÍNIMO 

DE 06 MESES) E NUMERO DO LOTE. 

FRASCO COM 150ml 

R$ 5,89 
 R$        

2.945,00  

330 1000 BDJ 

MORANGO - FRUTA IN NATURA - DE 

PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE 

MATURACAO ADEQUADO A 

MANIPULACAO,TRANSPORTE E CONSUMO. 

ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E 

LARVAS. 

DE ACORDO COM RESOLUCAO RDC Nº 

272, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. 

BANDEJA COM NO MÍNIMO 250gr 

R$ 5,36 
 R$        

5.360,00  

331 500 KG 

Mortadela - isenta de bolores 

(manchas esverdeadas com pontos 

brancos e cinzas), de odores 

estranhos e de substancias 

nocivas. 

R$ 9,95 
 R$        

4.975,00  

332 500 KG 

Mortadela - tipo bolonha - isenta 

de bolores (manchas esverdeadas 

com pontos brancos e cinzas), de 

odores estranhos e de substancias 

nocivas. 

R$ 21,03 
 R$       

10.515,00  

333 5600 Frs 

Óleo Vegetal para preparar 

alimentos - Materia-Prima: SOJA. A 

embalagem do produto deve conter 

registro da data de fabricação, 

data de validade e número do lote 

estampada no rótulo da embalagem.  

E deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

R$ 10,46 
 R$       

58.576,00  
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vencimento. Frasco com 900 ml. 

334 500 Pct 

OREGANO - APRESENTACAO: 

DESIDRATADO; EMBALAGEM COM DADOS 

DA IDENTIFICACAO, DATA DE 

FABRICACAO, DE VALIDADE (MÍNIMO DE 

06 MESES) E NUMERO DO LOTE. Pacote 

com 11gr 

R$ 2,59 
 R$        

1.295,00  

335 1000 Pct 

OREGANO - APRESENTACAO: 

DESIDRATADO; EMBALAGEM COM DADOS 

DA IDENTIFICACAO, DATA DE 

FABRICACAO, DE VALIDADE (MÍNIMO DE 

06 MESES) E NUMERO DO LOTE. Pacote 

com 5gr 

R$ 2,13 
 R$        

2.130,00  

336 1000 Dúzia 
Ovos frescos - tipo: grande ; cor: 

branco; ave: galinha; Dúzia 

(12unidades) 
R$ 12,85 

 R$       

12.850,00  

337 1000 Dúzia 
Ovos frescos - tipo: grande ; cor: 

vermelho; ave: galinha; Dúzia 

(12unidades) 
R$ 14,54 

 R$       

14.540,00  

338 120 UND 
Pá de aluminio e cabo de madeira, 

para Lixo uso domestico. Medida do 

cabo: 100cm; Galvanizado. 
R$ 39,89 

 R$        

4.786,80  

339 120 UND 

Pá de plastico e cabo de madeira, 

para Lixo uso domestico. Medida do 

cabo: 60cm, com angulo de 90 

graus. 

R$ 11,64 
 R$        

1.396,80  

340 80 UND 
Panela de pressão; material: aço 

inox; capacidade: 4,5 litros; com 

válvula de segurança. 
R$ 83,04 

 R$        

6.643,20  

341 80 UND 
Panela de pressão; material: aço 

inox; capacidade: 7 litros; com 

válvula de segurança.  
R$ 119,69 

 R$        

9.575,20  

342 2400 UND 
Pano de chão - materia-prima: 

algodao alvejado, resistente; 

medidas: 45 x 75 cm.  
R$ 9,02 

 R$       

21.652,80  

343 1400 UND 

Pano de prato - tecido: 100% 

algodao; acabamento: atoalhado, 

liso, com bainha; dimensoes: 46 x 

66cm.  

R$ 8,67 
 R$       

12.138,00  

344 1000 Pct 

Pano multiuso para limpeza - 

matéria-prima: fibras sintéticas; 

composicao.1: 70% de viscose e 30% 

de poliéster; composicao.2: com 

látex sintético, com agente 

bacteriostático; fragrância: sem 

fragrância; dimensões: 60 cm 

(comprimento) x 33cm de (largura); 

possui furos especiais que retem a 

sujeira, lavável. Pct com 5 unid. 

R$ 7,97 
 R$        

7.970,00  

345 400 UND 

Pano multiuso: composto por 70% de 

viscose e 30% de poliéster;  

tamanho de 30 x 50 cm c/ picote. 

Bobina com 300 metros. 

R$ 10,97 
 R$        

4.388,00  
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346 300 Pct 

Pão de forma integral. Bem 

acondicionado, assado ao ponto, 

sem amasso, entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento, embalagem com no 

mínimo 400gr 

R$ 7,96 
 R$        

2.388,00  

347 300 Pct 

Pão de forma tradicional. Bem 

acondicionado, assado ao ponto, 

sem amasso, entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento, embalagem com no 

mínimo 400gr 

R$ 5,81 
 R$        

1.743,00  

348 200 Pct 

PÃO DE QUEIJO - PRODUTO RESFRIADO 

OU CONGELADO, NA EMBALAGEM DE VERA 

CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA 

VALIDADE E NUMERO DO 

LOTE. EMBALAGEM COM 1000gr 

R$ 16,43 
 R$        

3.286,00  

349 500 Pct 

PÃO DE QUEIJO - PRODUTO RESFRIADO 

OU CONGELADO, NA EMBALAGEM DE VERA 

CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA 

VALIDADE E NUMERO DO 

LOTE. EMBALAGEM COM 400gr 

R$ 7,08 
 R$        

3.540,00  

350 2000 Rolo 
PAPEL ALUMINIO MULTIAPLICACAO - 

APRESENTACAO: ROLO; DIMENSOES: 

30CM X 4,00 METROS; 
R$ 4,40 

 R$        

8.800,00  

351 2000 Rolo 
PAPEL ALUMINIO MULTIAPLICACAO - 

APRESENTACAO: ROLO; DIMENSOES: 

30CM X 7,50 METROS; 
R$ 6,47 

 R$       

12.940,00  

352 2000 Rolo 
PAPEL ALUMINIO MULTIAPLICACAO - 

APRESENTACAO: ROLO; DIMENSOES: 

45CM X 4,00 METROS; 
R$ 7,10 

 R$       

14.200,00  

353 2000 Rolo 
PAPEL ALUMINIO MULTIAPLICACAO - 

APRESENTACAO: ROLO; DIMENSOES: 

45CM X 7,50 METROS; 
R$ 9,46 

 R$       

18.920,00  

354 5000 Folha 

PAPEL CELOFANE - 

GRAMATURA/ESPESSURA: 

APROXIMADAMENTE 20G/M QUADRADO; 

COR: TRANSPARENTE; MEDIDA: 100 X 

120CM; 

R$ 47,71 
 R$     

238.550,00  

355 4000 Pct 

Papel higiênico - tipo de folha: 

duplas, 100% fibras naturais; 

acabamento: picotado; cor: branca, 

alta alvura, neutro. O material 

deverá ser entregue em embalagem 

fechada com 4 rolos, medindo cada 

um  10cm largura x 30 cm de 

comprimento. Pct com 4 unid. 

R$ 7,77 
 R$       

31.080,00  

356 1500 Pct 
Papel toalha para cozinha com 2 

rolos de 20cm x 22cm, com 50 

folhas duplas cada  
R$ 5,67 

 R$        

8.505,00  

357 1400 UND 
Pedras desinfetantes com aromas 

variados, para vaso sanitário, com 

suporte. 
R$ 3,10 

 R$        

4.340,00  
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358 8400 KG 

Peito de frango congelado, produto 

de qualidade; entregue em 

embalagens fechada que contenham 

especificados o peso, data de 

embalagem e data de vencimento 

(validade)  e tabela de 

informações nutricionais. O 

produto deverá ter Selo do Serviço 

de Inspeção Federal (S.I.F.) do 

Ministério da Agricultura. Deverá 

ser transportados em carro 

refrigerado ou caixas de isopor 

conforme legislação vigente. Data 

de validade não deverá ser 

inferior a 4 meses a contar da 

data de entrega. A data de 

congelamento não deverá ser 

superior a 2 meses a contar da 

data da entrega. 

R$ 12,88 
 R$     

108.192,00  

359 42 UND 

Peneira Plástica, linha doméstica; 

Material da estrutura: 

Polipropileno/Plástico; Material 

da malha: Polipropileno/Plástico 

Tamanho 20 cm (diâmetro). 

R$ 18,13 
 R$           

761,46  

360 50 UND 

Peneira Plástica, linha doméstica; 

Material da estrutura: 

Polipropileno/Plástico; Material 

da malha: Polipropileno/Plástico 

Tamanho aproximado: 10 cm 

(diâmetro). 

R$ 15,29 
 R$           

764,50  

361 100 UND 

PENTE DE CABELO - MATERIA-PRIMA: 

PLASTICO; DENTES: COM DENTES 

FINOS; CABO: COM CABO; TAMANHO 

APROXIMADO: 20cm 

R$ 4,96 
 R$           

496,00  

362 200 UND 
Pentes finos, para higiene do 

couro cabeludo. 
R$ 4,39 

 R$           

878,00  

363 1400 KG 

Pepino, tamanho médio, fresco, 

coloração verde-escuro podendo 

apresentar partes mais claras. 

Tenro, sem partes amassadas e 

apodrecidas. Grau de maturação 

apropriado para consumo. 

R$ 4,56 
 R$        

6.384,00  

364 600 KG 

Pêra in natura, apresentando grau 

de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

R$ 13,26 
 R$        

7.956,00  

365 400 UND 

Pilha não recarregável - tipo: 

alcalina; tamanho: Grande; tensão: 

1,5 volts; na embalagem deverá 

constar a data da fabricação, da 

validade e numero do lote. A data 

de validade não deverá ser 

inferior a 2 anos. 

R$ 19,00 
 R$        

7.600,00  
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366 600 UND 

Pilha não recarregável - tipo: 

alcalina; tamanho: Média; tensão: 

1,5 volts; na embalagem deverá 

constar a data da fabricação, da 

validade e numero do lote. A data 

de validade não deverá ser 

inferior a 2 anos. 

R$ 15,78 
 R$        

9.468,00  

367 600 UND 

Pilha não recarregável - tipo: 

alcalina; tamanho: Palito - AAA; 

tensão: 1,5 volts; na embalagem 

deverá constar a data da 

fabricação, da validade e numero 

do lote. A data de validade não 

deverá ser inferior a 2 anos. 

R$ 13,24 
 R$        

7.944,00  

368 600 UND 

Pilha não recarregável - tipo: 

alcalina; tamanho: pequena - AA; 

tensão: 1,5 volts; na embalagem 

deverá constar a data da 

fabricação, da validade e numero 

do lote. A data de validade não 

deverá ser inferior a 2 anos. 

R$ 12,12 
 R$        

7.272,00  

369 600 UND 

Pilha recarregável com no mínimo 

2700 mAh; tamanho: Palito - AAA; 

tensão: 1,5 volts; na embalagem 

deverá constar a data da 

fabricação, da validade e numero 

do lote. A data de validade não 

deverá ser inferior a 2 anos. 

Embalagem com 2 unid. 

R$ 18,23 
 R$       

10.938,00  

370 600 UND 

Pilha recarregável com no mínimo 

2700 mAh; tamanho: pequena - AA; 

tensão: 1,5 volts; na embalagem 

deverá constar a data da 

fabricação, da validade e numero 

do lote. A data de validade não 

deverá ser inferior a 2 anos. 

Embalagem com 2 unid. 

R$ 29,30 
 R$       

17.580,00  

371 2000 Pct 

PIMENTA - TIPO: DO REINO; 

APRESENTAÇÃO: EM PÓ; NA EMBALAGEM 

DEVERA CONSTAR A DATA DO 

BENEFICIAMENTO E DA VALIDADE 

(MÍNIMA DE 06 MESES) E NUMERO DO 

LOTE. PACOTE 50gr 

R$ 4,67 
 R$        

9.340,00  

372 400 KG 

Pimentão verde, apresentando grau 

de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

R$ 7,23 
 R$        

2.892,00  

373 1400 Pct 

Pirulitos “sabores variados”; na 

embalagem devera constar a data da 

fabricação e da validade e número 

do lote. E deverão ser entregues 

com validade mínima de 2/3 da data 

do vencimento. Pct com 600g. 

R$ 11,43 
 R$       

16.002,00  

374 1000 Pct 

Polpa de Abacaxi, embalagem 

individual, com no mínimo 100g, 

embalados em saco plástico 

transparente e resistente, com 

R$ 9,83 
 R$        

9.830,00  
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especificação dos ingredientes, 

data de fabricação e o prazo de 

validade. 

375 1000 Pct 

Polpa de Acerola, embalagem 

individual, com no mínimo 100g, 

embalados em saco plástico 

transparente e resistente, com 

especificação dos ingredientes, 

data de fabricação e o prazo de 

validade. 

R$ 9,83 
 R$        

9.830,00  

376 1000 Pct 

Polpa de Caju, embalagem 

individual, com no mínimo 100g, 

embalados em saco plástico 

transparente e resistente, com 

especificação dos ingredientes, 

data de fabricação e o prazo de 

validade. 

R$ 9,83 
 R$        

9.830,00  

377 3000 Pct 

POLPA DE FRUTA (CONGELADA) - 100 

POR CENTO NATURAL, PASTEURIZADA, 

SEM ACUCAR E SEM ADITIVOS QUIMICOS 

OU ARTIFICIAIS, PRE-HOMOGENEIZADA 

PARA FACIL DILUICAO. NA EMBALAGEM 

DEVERA CONSTAR A DATA DE 

BENEFICIAMENTO, DE VALIDADE 

(MÍNIMO 03 MESES) E O NUMERO DO 

LOTE. SABOR: DEFINIDO NO MOMENTO 

DO PEDIDO; EMBALAGEM: Pacote com 

100ml 

R$ 9,83 
 R$       

29.490,00  

378 500 Pct 

Polpa de Goiaba, embalagem 

individual, com no mínimo 100g, 

embalados em saco plástico 

transparente e resistente, com 

especificação dos ingredientes, 

data de fabricação e o prazo de 

validade. 

R$ 9,83 
 R$        

4.915,00  

379 1000 Pct 

Polpa de Graviola, embalagem 

individual, com no mínimo 100g, 

embalados em saco plástico 

transparente e resistente, com 

especificação dos ingredientes, 

data de fabricação e o prazo de 

validade. 

R$ 9,83 
 R$        

9.830,00  

380 1000 Pct 

Polpa de Manga, embalagem 

individual, com no mínimo 100g, 

embalados em saco plástico 

transparente e resistente, com 

especificação dos ingredientes, 

data de fabricação e o prazo de 

validade. 

R$ 9,83 
 R$        

9.830,00  

381 1000 Pct 

Polpa de Maracujá, embalagem 

individual, com no mínimo 100g, 

embalados em saco plástico 

transparente e resistente, com 

especificação dos ingredientes, 

data de fabricação e o prazo de 

validade. 

R$ 9,83 
 R$        

9.830,00  
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382 1000 KG 

POLVILHO - ORIGEM: MANDIOCA; TIPO: 

AZEDO; SEM IMPUREZAS. NA EMBALAGEM 

DEVERA CONSTAR A DATA DE 

FABRICACAO, DE VALIDADE (MÍNIMA DE 

06 MESES) E O NUMERO DO LOTE. 

PACOTE 1000gr 

R$ 9,73 
 R$        

9.730,00  

383 1000 KG 

POLVILHO - ORIGEM: MANDIOCA; TIPO: 

DOCE; SEM IMPUREZAS. NA EMBALAGEM 

DEVERA CONSTAR A DATA DE 

FABRICACAO, DE VALIDADE (MÍNIMA DE 

06 MESES) E O NUMERO DO LOTE. 

PACOTE 1000gr 

R$ 11,49 
 R$       

11.490,00  

384 100 UND 

Porta papel-toalha - tipo: de 

parede; apresentação do papel: com 

folha dupla tipo toalha; matéria-

prima: aço inox; dimensões 25x 25 

cm; material deverá acompanhar 

parafuso e bucha para fixação; 

permite-se variação na medida em 

até 5%. 

R$ 89,63 
 R$        

8.963,00  

385 110 UND 

Porta papel-toalha - tipo: de 

parede; apresentação do papel: 

toalha inter folha 2/3 dobras; 

matéria-prima: plástico ABS, 

branco; toalheiro inter folhas, em 

plástico ABS branco, tampa frontal 

basculante construída em plástico 

ABS reforçado; medidas aproximadas 

de 32x25x13cm (AxLxP). 

R$ 69,55 
 R$        

7.650,50  

386 420 UND 

Pote para mantimentos - matéria-

prima: plástico atóxico e inodoro; 

transparente; com capacidade para 

03 kg, aproximadamente; tampa em 

plástico com fechamento hermético. 

R$ 18,05 
 R$        

7.581,00  

387 420 UND 

Pote para mantimentos - matéria-

prima: plástico atóxico e inodoro; 

transparente; com capacidade para 

05 kg, aproximadamente;  tampa em 

plástico com fechamento hermético. 

R$ 29,32 
 R$       

12.314,40  

388 840 UND 

Prato de vidro temperado - avulso; 

para refeição; no formato: 

circular e cor cristal 

transparente. 

R$ 7,37 
 R$        

6.190,80  

389 560 Pct 

Prato descartável - matéria-prima: 

polipropileno; dimensões: 15 cm de 

diâmetro, fundo para servir caldos 

cor: branca; prato plástico, com 

relevo interno. Pct com 10 unid. 

R$ 3,28 
 R$        

1.836,80  

390 700 Pct 

Prato descartável - matéria-prima: 

polipropileno; dimensões: 21 cm de 

diâmetro, borda de 1,5 cm altura; 

cor: branca; prato plástico, com 

relevo interno. Pct com 10 unid. 

R$ 4,75 
 R$        

3.325,00  

391 700 Pct 

Prato descartável - matéria-prima: 

polipropileno; dimensões: 26 cm de 

diâmetro, borda de 1,5 cm altura; 

cor: branca; prato plástico, com 

relevo interno. Pct com 10 unid. 

R$ 4,76 
 R$        

3.332,00  
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392 1000 kit 

PRENDEDOR DE ROUPA - Composição: 

Madeira e aço galvanizado (Madeira 

de Reflorestamento); Dimensões 

Aproximadas: 7x1x1,4cm (CxLxP); 

KIT COM 12 UNIDADES 

R$ 8,48 
 R$        

8.480,00  

393 280 Pct 
Prendedor de roupas tamanho 

grande, Materia-prima: plástico. 

Pct com 12 unid. 
R$ 5,80 

 R$        

1.624,00  

394 700 Pct 

Preparo instantâneo para mingau, 

sabor milho e arroz, rico em 

ferro, cálcio e vitaminas. Contém 

glúten e lactose. Na embalagem 

devera constar a data da 

fabricação e da validade e número 

do lote.E deverão ser entregues 

com validade mínima de 2/3 da data 

do vencimento. Refil com 230g. 

R$ 5,88 
 R$        

4.116,00  

395 560 KG 

Presunto pré-cozido; A carne deve 

ser firme e úmida.  Isento de 

bolores (manchas esverdeadas com 

pontos brancos e cinza), de odores 

estranhos e de substâncias 

nocivas.  A embalagem do produto 

deve conter registro da data de 

fabricação, peso e validade. E 

deverão ser entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento. 

R$ 25,82 
 R$       

14.459,20  

396 280 Pct 

Proteina de soja texturizada.  Na 

embalagem devera constar a data da 

fabricação e da validade e número 

do lote. E deverão ser entregues 

com validade mínima de 2/3 da data 

do vencimento. Pct com 300g. 

R$ 25,29 
 R$        

7.081,20  

397 160 KG 

Queijo - mussarela; Origem: leite 

de vaca; o produto só poderá ser 

adquirido se comprovada inspeção 

SIF/DIPOA. Na embalagem devera 

constar a data da fabricação e da 

validade e número do lote. E 

deverão ser entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento.  

R$ 40,44 
 R$        

6.470,40  

398 120 Lata  
Querosene; utilidade uso em geral. 

Conforme norma do CNPQ. Lata com 

900ml. 
R$ 25,31 

 R$        

3.037,20  

399 400 UND 
Ralador: todo em aço inox, com 4 

faces. 
R$ 28,10 

 R$       

11.240,00  

400 1400 Pct 

Refrescos em pó, coloridos 

artificialmente, sabores variados. 

Na embalagem devera constar a data 

da fabricação e da validade e 

número do lote. E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. Pct com 

25g. 

R$ 1,33 
 R$        

1.862,00  
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401 560 Frs 

Refrigerante - sabor cola; 

ingredientes: agua gaseificada, 

açúcar, extrato de noz de cola, 

cafeína, corante caramelo IV, 

acidulante INS 338 e aroma 

natural. Não contem glúten. na 

embalagem devera constar a data da 

fabricação e da validade e numero 

do lote. E deverão ser entregues 

com validade mínima de 2/3 da data 

do vencimento. Frasco com 2 

litros. 

R$ 5,08 
 R$        

2.844,80  

402 560 Frs 

Refrigerante - sabor guaraná; 

ingredientes: agua gaseificada, 

açúcar, semente de guaraná, aroma 

natural de guaraná, acidulante: 

acido cítrico. conservadores: 

sorbato de potássio e benzoato de 

sódio. corante: caramelo tipo IV.  

não contem glúten. Na embalagem 

devera constar a data da 

fabricação e da validade  e numero 

do lote. E deverão ser entregues 

com validade mínima de 2/3 da data 

do vencimento. Frasco com 2 

litros. 

R$ 5,52 
 R$        

3.091,20  

403 560 Frs 

Refrigerante - sabor laranja; 

ingredientes: agua gaseificada, 

açúcar, suco de laranja, aroma 

natural de laranja, acidulante: 

acido cítrico. conservadores: 

sorbato de potássio e benzoato de 

sódio. corante: caramelo tipo IV.  

não contem glúten. Na embalagem 

devera constar a data da 

fabricação e da validade  e numero 

do lote. E deverão ser entregues 

com validade mínima de 2/3 da data 

do vencimento. Frasco com 2 

litros. 

R$ 5,08 
 R$        

2.844,80  

404 560 Frs 

Refrigerante - sabor limão; 

ingredientes: agua gaseificada, 

açúcar, suco de limão, aroma 

natural de limão; acidulante: 

acido cítrico. conservadores: 

sorbato de potássio e benzoato de 

sódio. corante: caramelo tipo IV.  

não contem glúten. Na embalagem 

devera constar a data da 

fabricação e da validade  e numero 

do lote. E deverão ser entregues 

com validade mínima de 2/3 da data 

do vencimento. Frasco com 2 

litros. 

R$ 5,67 
 R$        

3.175,20  

405 560 Frs 

Refrigerante - sabor uva; 

ingredientes: agua gaseificada, 

açúcar, suco de uva, aroma natural 

de uva, acidulante: acido cítrico. 

conservadores: sorbato de potássio 

e benzoato de sódio. corante: 

caramelo tipo IV.  não contem 

R$ 5,63 
 R$        

3.152,80  
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glúten. Na embalagem devera 

constar a data da fabricação e da 

validade  e numero do lote. E 

deverão ser entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Frasco com 2 litros. 

406 200 UND 
Regulador de pressão para gás GLP 

completo (mangueira 0,80 cm, 1 

regulador de gás, 2 abraçadeiras). 
R$ 50,04 

 R$       

10.008,00  

407 200 UND 
Regulador para gás 506/01, entrada 

borboleta P13, saída 3/8 para 

mangueira. 
R$ 48,84 

 R$        

9.768,00  

408 300 Frs 

Removedor de cera - composição: 

solventes naturais; na embalagem 

devera constar a data da 

fabricação e da validade do 

produto e numero do lote. Frasco 

com 1 litro. 

R$ 20,25 
 R$        

6.075,00  

409 1400 KG 

Repolho branco, sem casca 

protetora, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

R$ 3,49 
 R$        

4.886,00  

410 280 Pote 

Requeijão Cremoso; Ingredientes: 

leite desnatado, creme de leite, 

concentrado de proteínas do leite, 

sal, cloreto de cálcio, coalho, 

fermento lácteo, estabilizante 

citrato de sódio, polifosfato de 

sódio e fosfato dissódico, 

regulador de acidez ácido cítrico 

e conservador sorbato de potássio. 

Sem glúten.E deverão ser entregues 

com validade mínima de 2/3 da data 

do vencimento. (Pote com, 

aproximadamente, 400gr) 

R$ 9,89 
 R$        

2.769,20  

411 200 UND 

Rodo - base: injetada em 

polipropileno, borracha dupla.; 

dimensão base: 30 cm.; cabo: em 

alumínio liso e anodizado com 1,40 

aproximadamente. Encaixe de rosca, 

estrutura injetada em 

polipropileno, com borracha 

natural expandida dupla. 

R$ 19,07 
 R$        

3.814,00  

412 600 UND 

Rodo - base: injetada em 

polipropileno, borracha dupla.; 

dimensão base: 40 cm.; cabo: em 

alumínio liso e anodizado com 1,40 

aproximadamente. Encaixe de rosca, 

estrutura injetada em 

polipropileno, com borracha 

natural expandida dupla. 

R$ 22,13 
 R$       

13.278,00  

413 600 UND 

Rodo - base: injetada em 

polipropileno, borracha dupla.; 

dimensão base: 55 cm.; cabo: em 

alumínio liso e anodizado com 1,40 

aproximadamente. Encaixe de rosca, 

R$ 25,38 
 R$       

15.228,00  
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estrutura injetada em 

polipropileno, com borracha 

natural expandida dupla.  

414 30 UND 
ROLO PARA ABRIR MASSA - MATERIA-

PRIMA: MADEIRA; DIMENSOES: 6X30CM. 
R$ 46,68 

 R$        

1.400,40  

415 30 UND 
ROLO PARA ABRIR MASSA - MATERIA-

PRIMA: PLASTICO RIGIDO; DIMENSOES: 

6X30CM. 
R$ 66,99 

 R$        

2.009,70  

416 30 UND 
ROLO PARA ABRIR MASSA - MATERIA-

PRIMA: SILICONE; DIMENSOES: 

6X30CM. 
R$ 48,34 

 R$        

1.450,20  

417 200 Rolo 

Rolos Filme PVC, ideal para 

acondicionar, preservar e aumentar 

a durabilidade no armazenamento 

dos alimentos.rolo com 30m x 28cm. 

R$ 26,63 
 R$        

5.326,00  

418 2000 Pct 

SABÃO - ASPECTO: BARRA; PRINCIPIO 

ATIVO: BASE DE ACIDOS GRAXOS E 

GLICERINA; NA EMBALAGEM DEVERA 

CONTER A DATA DA FABRICACAO E DA 

VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES), O 

NUMERO DO LOTE E O REGISTRO NA 

ANVISA/MS. APRESENTACAO: PACOTE 

01kg (COM 5 UNIDADES DE 200gr); 

R$ 12,05 
 R$       

24.100,00  

419 3000 UND 

SABÃO - ASPECTO: BARRA; PRINCIPIO 

ATIVO: BASE DE ACIDOS GRAXOS E 

GLICERINA; NA EMBALAGEM DEVERA 

CONTER A DATA DA FABRICACAO E DA 

VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES), O 

NUMERO DO LOTE E O REGISTRO NA 

ANVISA/MS. APRESENTACAO: TABLETE 

200gr; 

R$ 3,93 
 R$       

11.790,00  

420 600 Pct 

Sabão de coco, barra, na embalagem 

devera constar a data da 

fabricação e da validade do 

produto e numero do lote. Pct com 

1 kg. 

R$ 19,48 
 R$       

11.688,00  

421 3000 Pct 

Sabão em pó com a seguinte 

composição: tensoativos aniônicos, 

tamponantes, coadjuvantes, 

sinergista, corantes, branqueador 

óptico, fragrâncias, água, alquil 

benzeno sulfonato de sódio e 

lauril sulfato de sódio, 

tensoativos biodegradáveis. Pct 

com 1 kg. 

R$ 15,30 
 R$       

45.900,00  

422 2000 UND 

Sabonete - apresentação: em 

tablete de 20g ou 30g; composição: 

hidratante de leite; tipo: 

perfumado; na embalagem devera 

constar a data de fabricação, da 

validade do produto e numero do 

lote. 

R$ 1,19 
 R$        

2.380,00  

423 3400 UND 

Sabonete - apresentação: em 

tablete de 90g: composição: 

Hidratante de leite; tipo: comum. 

Na embalagem devera constar a data 

R$ 2,16 
 R$        

7.344,00  
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de fabricação, da validade do 

produto e numero do lote. 

424 2000 UND 

Sabonete infantil - apresentação: 

em tablete de 20g ou 30g; 

composição: hidratante de leite; 

tipo: perfumado; na embalagem 

devera constar a data de 

fabricação, da validade do produto 

e numero do lote. 

R$ 2,62 
 R$        

5.240,00  

425 3400 UND 

Sabonete infantil - apresentação: 

em tablete de 90g: composição: 

Hidratante de leite; tipo: comum. 

Na embalagem devera constar a data 

de fabricação, da validade do 

produto e numero do lote. 

R$ 3,43 
 R$       

11.662,00  

426 600 Galão  

Sabonete liquido - composição: 

erva doce; tipo: concentrado; 

composição: metilisotializolinona, 

edta, acido cítrico, cloreto de 

sódio, base perolizada, lauril 

eter sulfato de sódio cortes, 

fragrância e agua deionizada, na 

embalagem devera constar a data de 

fabricação, de validade e numero 

do lote. o produto devera estar de 

acordo com a legislação atual 

vigente e ter registro na ANVISA.  

Galão com 5 litros. 

R$ 37,50 
 R$       

22.500,00  

427 600 Refil 

Sabonete liquido - composição: 

neutro, com espessante e 

fragrância não alergênica; tipo: 

em refil para dispensador; 

acondicionado em bolsas  de 

plástico adaptável a dispensador, 

com volume de 500 ml, devendo ser 

compatível para mais de um tipo  

de dispensador. Na embalagem 

devera constar a data de 

fabricação, de validade e numero 

do lote. o produto devera estar de 

acordo com a legislação atual 

vigente e ter registro na ANVISA. 

Refil  com 500 ml. 

R$ 13,78 
 R$        

8.268,00  

428 4000 Pct 

Saco de lixo ecológico - tipo 

plástico: 100% biodegradável e 

100% comportável; capacidade: 200 

litros; cor: não aplicável; 

medidas aproximadas: 100cm x 144cm 

x 0,12 (larg x alt x espessura; 

devera constar do saco de lixo, de 

forma clara e visível, menção ao  

atendimento a NBR, ABNT 15448-

2/2008. o material ainda devera 

atender as seguintes normas: ASTM 

d6400 de biodegradabilidade; ABNT, 

NBR 9191/2000 requisitos para 

sacos de acondicionamento de lixo. 

E deverão ser entregues com 

R$ 37,02 
 R$     

148.080,00  
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validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento.  Pct com 25 unid. 

429 4000 Pct 

Saco de lixo ecológico - tipo 

plástico: 100% biodegradável; 

capacidade: 100 litros; cor: 

preto; medidas aproximadas: 80cm x 

40cm x 0,09mm; devera constar do 

saco  de lixo, de  forma clara  e 

visível, menção ao atendimento a 

NBR, ABNT 15448-2/2008. o material 

ainda devera atender as seguintes 

normas: ASTM d6400 de 

biodegradabilidade; ABNT, NBR 

9191/2000 requisitos para sacos de 

acondicionamento  de lixo. Pct com 

25 unid. 

R$ 24,19 
 R$       

96.760,00  

430 4000 Pct 

Saco de lixo ecológico - tipo 

plástico: 100% biodegradável; 

capacidade: 15 litros; cor: preto; 

devera constar do saco  de lixo, 

de  forma clara  e visível, menção 

ao atendimento a NBR, ABNT 15448-

2/2008. o material ainda devera 

atender as seguintes normas: ASTM 

d6400 de biodegradabilidade; 

ABNT,NBR 9191/2000 requisitos para 

sacos de acondicionamento  de 

lixo; embalagens plásticas 

degradáveis. E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. Pct com 

100 unid. 

R$ 15,15 
 R$       

60.600,00  

431 3000 Pct 

Saco de lixo ecológico - tipo 

plástico: 100% biodegradável; 

capacidade: 30 litros; cor: preto; 

devera constar do saco  de lixo, 

de  forma clara  e visível, menção 

ao atendimento a NBR, ABNT 15448-

2/2008. o material ainda devera 

atender as seguintes normas: ASTM 

d6400 de biodegradabilidade; 

ABNT,NBR 9191/2000 requisitos para 

sacos de acondicionamento  de 

lixo; embalagens plásticas 

degradáveis. E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento.   Pct 

com 50 unid. 

R$ 15,75 
 R$       

47.250,00  

432 3000 Pct 

Saco de lixo ecológico - tipo 

plástico: 100% biodegradável; 

capacidade: 50 litros; cor: preto; 

devera constar do saco  de lixo, 

de  forma clara  e visível, menção 

ao atendimento a NBR, ABNT 15448-

2/2008. o material ainda devera 

atender as seguintes normas: ASTM 

d6400 de biodegradabilidade; 

ABNT,NBR 9191/2000 requisitos para 

sacos de acondicionamento  de 

lixo; embalagens plásticas 

R$ 17,07 
 R$       

51.210,00  
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degradáveis. E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento.   Pct 

com 50 unid. 

433 1000 Rolo 

SACO PLASTICO, EM BOBINA, PARA 

EMBALAGEM - TIPO PLASTICO: 

TRANSPARENTE, PICOTADO; CAPACIDADE 

OU DIMENSOES: MÍNIMO 20cm X 30cm, 

ESPESSURA 0,12MM; ROLO COM 500 

SACOLAS 

R$ 40,32 
 R$       

40.320,00  

434 400 Rolo 

Saco Transparente Bobina Picotado 

Reforçada 20×28 servindo para 

embrulhar e proteger inúmeros bens 

de consumo, especialmente 

alimentos perecíveis e não 

perecíveis. 

R$ 44,71 
 R$       

17.884,00  

435 500 Rolo 

Saco Transparente Bobina Picotado 

Reforçada 30×40 servindo para 

embrulhar e proteger inúmeros bens 

de consumo, especialmente 

alimentos perecíveis e não 

perecíveis. 

R$ 45,80 
 R$       

22.900,00  

436 500 Rolo 

Saco Transparente Bobina Picotado 

Reforçada 40x60 servindo para 

embrulhar e proteger inúmeros bens 

de consumo, especialmente 

alimentos perecíveis e não 

perecíveis. 

R$ 54,76 
 R$       

27.380,00  

437 1400 Pct 

Sal refinado, iodado, p/ mesa e 

cozinha. Na embalagem devera 

constar a data da fabricação e da 

validade  e numero do lote. E 

deverão ser entregues com validade 

mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Pct de 1 Kg. 

R$ 2,07 
 R$        

2.898,00  

438 5000 KG 

Salsicha; Origem: 

Suina/Bovina/Frango. Tipo: Hot 

Dog. NÃO deverão ser enlatadas. 

Entregue em embalagens fechada que 

contenham especificados o  peso, 

data de embalagem e data de 

vencimento (validade)  e tabela de 

informações nutricionais. O 

produto deverá ter Selo do Serviço 

de Inspeção Federal (S.I.F.) do 

Ministério da Agricultura. Deverá 

ser transportados em carro 

refrigerado ou caixas de isopor 

conforme legislação vigente. Data 

de validade não deverá ser 

inferior a 4 meses a contar da 

data de entrega. A data de 

congelamento não deverá ser 

superior a 2 meses a contar da 

data da entrega. 

R$ 10,96 
 R$       

54.800,00  

439 1600 Lata  

Sardinha em óleo comestível. 

ingredientes obrigatórios: 

sardinha temperada, descascada 

mecanicamente, livre de 

nadadeiras, cauda e cabeça, pré–

R$ 8,66 
 R$       

13.856,00  
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cozida em óleo comestível. 

Embalagem primária: latas de 250g. 

Embalagem secundária: caixas de 

papelão.  E deverão ser entregues 

com validade mínima de 2/3 da data 

do vencimento. Registro 

obrigatório: ministério da 

agricultura. 

440 400 Frs 

Shampoo infantil para todos os 

tipos de cabelos. Na embalagem 

devera constar a data da 

fabricação, da validade, numero do 

lote. E deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Frasco com 500ml. 

R$ 19,17 
 R$        

7.668,00  

441 600 Frs 

Soda caustica - aspecto: escamas 

brancas; agente ativo: hidróxido 

de sódio; massa molecular: 40,0 

uma; na embalagem devera constar a 

data da fabricação, da validade, 

numero do lote, informações e 

advertências. E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. Frasco 

com 1kg 

R$ 23,62 
 R$       

14.172,00  

442 2000 
Garraf

a 

SUCO DE FRUTAS - IDENTIFICACAO: 

SUCO; TIPO: CONCENTRADO; SABORES 

(DEFINIDOS NO MOMENTO DO PEDIDO): 

MARACUJA, CAJU, GOIABA, UVA OU 

MANGA; AROMA: NATURAL; 

APRESENTACAO: CONCENTRADO; NA 

EMBALAGEM DEVE CONSTAR A 

IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DA 

FABRICACAO, DA VALIDADE (MÍNIMA DE 

06 MESES) E NUMERO DO LOTE. 

GARRAFA 500ml 

R$ 6,54 
 R$       

13.080,00  

443 400 Caixa  

Suco pronto de acerola; 

apresentação: pronto para consumo. 

Embalagem tetra Pack com 

identificação do produto, marca do 

fabricante e prazo de validade. O 

produto deverá ter registro no 

Ministério da Agricultura e/ou 

Ministério da Saúde. E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. Caixa 

com 1 L. 

R$ 6,07 
 R$        

2.428,00  

444 400 Caixa  

Suco pronto de goiaba; 

apresentação: pronto para consumo. 

Embalagem tetra Pack com 

identificação do produto, marca do 

fabricante e prazo de validade. O 

produto deverá ter registro no 

Ministério da Agricultura e/ou 

Ministério da Saúde. E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. Caixa 

com 1 L. 

R$ 5,57 
 R$        

2.228,00  

445 1000 Caixa  
Suco pronto de laranja; 

apresentação: pronto para consumo, 
R$ 6,32 

 R$        

6.320,00  
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sabor de laranja. Embalagem tetra 

Pack com identificação do produto, 

marca do fabricante e prazo de 

validade. O produto deverá ter 

registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde. E deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Caixa com 1 L. 

446 400 Caixa  

Suco pronto de pessêgo; 

apresentação: pronto para consumo. 

Embalagem tetra Pack com 

identificação do produto, marca do 

fabricante e prazo de validade. O 

produto deverá ter registro no 

Ministério da Agricultura e/ou 

Ministério da Saúde.E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. Caixa 

com 1 L. 

R$ 5,57 
 R$        

2.228,00  

447 400 Caixa  

Suco pronto de uva; apresentação: 

pronto para consumo. Embalagem 

tetra Pack com identificação do 

produto, marca do fabricante e 

prazo de validade. O produto 

deverá ter registro no Ministério 

da Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde. E deverão ser entregues com 

validade mínima de 2/3 da data do 

vencimento. Caixa com 1 L. 

R$ 5,57 
 R$        

2.228,00  

448 20 UND 

Suporte para bobina - aplicação: 

pano multiuso; dimensões: 

(min.)32cm larg. x 35cm compr. e 

max. 40cm p/ambos; peso: não 

superior a 2.000 gramas; 

capacidade: 1 bobina de 150m x 

30cm diâmetro x 30cm largura; 

matéria-prima: aço carbono pintado 

com pintura eletrostática; 

acessórios: acompanha parafusos e 

buchas para fixação. 

R$ 146,08 
 R$        

2.921,60  

449 50 UND 

SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL - 

MATERIA-PRIMA: PLASTICO 

TRANSPARENTE, COM LATERAIS EM ACO 

INOX; COPO: 200ML; CAPACIDADE DE 

COPOS: 100 UNIDADES; UNIDADE. 

R$ 63,98 
 R$        

3.199,00  

450 50 UND 

SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL - 

MATERIA-PRIMA: PLASTICO 

TRANSPARENTE, COM LATERAIS EM ACO 

INOX; COPO: 50ML; CAPACIDADE DE 

COPOS: 100 UNIDADES; UNIDADE. 

R$ 49,17 
 R$        

2.458,50  

451 50 UND 

SUPORTE PARA GARRAFAO AGUA MINERAL 

- MATERIA-PRIMA: PVC; CAPACIDADE: 

GARRAFAO DE 10 E 20 LITROS; 

TORNEIRA: 01 TORNEIRA; CUBA: PVC; 

R$ 36,06 
 R$        

1.803,00  

452 80 UND 
TÁBUAS: Polietileno, tamanho 50 x 

30 x 1 cm, cor branco. 
R$ 29,46 

 R$        

2.356,80  
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453 200 Frs 

Talco em frasco com 200 gramas: 

talco perfumado, para uso 

infantil, composto de talco e 

fragrância, embalado em frasco 

plástico, indicado para perfurmar, 

refrescar e proteger a pele do 

bebê previnindo contra assaduras. 

R$ 18,08 
 R$        

3.616,00  

454 300 Pote 

TEMPERO ALHO E SAL - APRESENTACAO: 

MINIMO DEZ POR CENTO DE ALHO; NA 

EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA 

FABRICACAO E DA VALIDADE DO 

PRODUTO E NUMERO DO LOTE; POTE 

1000gr 

R$ 9,47 
 R$        

2.841,00  

455 500 Pote 

TEMPERO ALHO E SAL - APRESENTACAO: 

MINIMO DEZ POR CENTO DE ALHO; NA 

EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA 

FABRICACAO E DA VALIDADE DO 

PRODUTO E NUMERO DO LOTE; POTE 

500gr 

R$ 7,97 
 R$        

3.985,00  

456 300 Pote 

TEMPERO COMPLETO - COMPOSICAO: 

CEBOLA, ALHO, AGUA; 

INGREDIENTES:REALCADOR DE SABOR 

(GLUTAMATO MONOSODICO), SALSA, 

MANJERICAO,CEBOLINHA E 

ANTIOXIDANTE (ACIDO CITRICO). NA 

EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA 

FABRICACAO E DA VALIDADE E NUMERO 

DO LOTE, POTE 1000gr 

R$ 9,34 
 R$        

2.802,00  

457 500 Pote 

TEMPERO COMPLETO - COMPOSICAO: 

CEBOLA, ALHO, AGUA; 

INGREDIENTES:REALCADOR DE SABOR 

(GLUTAMATO MONOSODICO), SALSA, 

MANJERICAO,CEBOLINHA E 

ANTIOXIDANTE (ACIDO CITRICO). NA 

EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA 

FABRICACAO E DA VALIDADE E NUMERO 

DO LOTE, POTE 500gr 

R$ 7,72 
 R$        

3.860,00  

458 3000 Pct 

Tempero em pó - Ingredientes: Sal, 

colorífico, alho, cebola, orégano, 

salsa, louro, condimentos 

preparados de alho e de cebola, 

realçadores de sabor glutamato 

monossódico e inosinato dissódico. 

Sabor: definido no momento do 

pedido; Pacote com 60g (12 Sachês 

5g) 

R$ 5,78 
 R$       

17.340,00  

459 200 metro 

Toalha de mesa formada por uma 

manta de polipropileno, revestida 

por um filme de PVC flexível ,  

que confere resistência à 

temperatura. Estampada com cores 

vibrantes.  

R$ 28,82 
 R$        

5.764,00  

460 1000 Fardo  

Toalha de papel - tipo: crepado; 

apresentação: intercalada com 2 

dobras; medidas: 21 cm x 21cm; 

cor: branca; 100% fibras naturais; 

admite-se variação na medida de 

5%. Fardo com 1000 folhas. 

R$ 21,26 
 R$       

21.260,00  
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461 1000 Fardo  

Toalha de papel - tipo: gofrado; 

apresentação: inter folhas com 2 

dobras; medidas: 21 cm x 21 cm; 

qualidade: extra luxo, 100% 

celulose; cor: super branco;  

admite-se variação na medida de 

5%. Fardo com 1000 folhas. 

R$ 20,57 
 R$       

20.570,00  

462 1700 KG 

Tomate, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

R$ 5,80 
 R$        

9.860,00  

463 160 UND 
Torneira de filtro por gravidade, 

moderna, pratica e resistente. 
R$ 10,77 

 R$        

1.723,20  

464 400 Pct 
Touca descartáveis com elástico na 

cor branca; Pct com 100 unid. 
R$ 23,73 

 R$        

9.492,00  

465 200 Pct 

Trigo para quibe (triguilho), 

flocos pequenos, cor e odor 

característicos. Isento de 

umidade, mofo e sujidades. 

Embalagem plástica, atóxica, 

transparente, não violada, conter 

dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e 

vencimento. E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. Pct com 

500g. 

R$ 5,03 
 R$        

1.006,00  

466 600 KG 

Uva, tipo Niágara, apresentando 

tamanho, cor e formação uniforme 

sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte 

acondicionada em caixa. 

R$ 32,80 
 R$       

19.680,00  

467 560 KG 

Vagem fina, aparência fresca, 

tenra, sem estragos e de coloração 

verde ou verde com contorno marrom 

claro, sem partes apodrecidas. 

R$ 12,22 
 R$        

6.843,20  

468 600 UND 
Vassoura - com cerdas de nylon; 

base: 40cm. Com cabo de madeira. 
R$ 17,24 

 R$       

10.344,00  

469 600 UND 
Vassoura - com cerdas de pelo 

natural; base: 40 cm. Com cabo de 

madeira. 
R$ 34,76 

 R$       

20.856,00  

470 600 UND 
Vassoura- com cerdas de piaçava; 

base: numero 05; Com cabo de 

madeira. 
R$ 26,45 

 R$       

15.870,00  

471 240 UND 
Vassourinha para sanitarios - 

cerdas: nylon; cabo: plastico. 
R$ 11,15 

 R$        

2.676,00  

472 140 UND 

Vela Cerâmica, microporosa para 

filtro de água.(composição: 01 

arruelas em PVC, 01 porca em 

poliestireno, 01 Bocal  nº 26 em 

R$ 9,68 
 R$        

1.355,20  
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poliestireno, 01 copo cerâmico, 

18l/h.  

473 500 Frs 

Vinagre  tinto fermentado acético 

de álcool e vinho tinto, 

resultante da fermentação de 

álcool (90%) com vinho tinto 

(10%). Acondicionados em frasco 

plástico, com tampa inviolável, 

hermeticamente fechado. O produto 

deve ter registro no ministério da 

agricultura. E deverão ser 

entregues com validade mínima de 

2/3 da data do vencimento. Frasco 

com no minimo 750 ml 

R$ 6,03 
 R$        

3.015,00  

474 200 Frs 

XAMPU - PARA CABELOS (humano); 

IDENTIFICACAO: ADULTO; P/ CABELOS 

TIPO: DEFINIDA NO MOMENTO DO 

PEDIDO; FRASCO COM NO MÍNIMO 300ml 

R$ 13,84 
 R$        

2.768,00  

475 200 Frs 

XAMPU - PARA CABELOS (humano); 

IDENTIFICACAO: INFANTIL; P/ 

CABELOS TIPO: DEFINIDA NO MOMENTO 

DO PEDIDO; FRASCO COM NO MÍNIMO 

300ml 

R$ 16,07 
 R$        

3.214,00  

   

VALOR TOTAL => 

R$ 

8.094.585,76 

 
Prefeitura de Santa Rita do Ituêto – MG, 23 de setembro de 2021. 
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Secretário Municipal de Educação 


