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AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE FORMA PARCELADA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAL NO ANO DE 2022. 

Código Descrição do Produto Unidade Valor Estimado Total Qtde Qtde Orç. Realizados Vlr Médio Estimado Unitário Menor Valor Seq. 

20015 

Achocolatado em pó, contendo maltodextrina, contendo, no máximo, 
6% de carboidratos. Embalagem individual plástica atóxica, contendo 
informações nutricionais, dados de identificação do produto, data de 
fabricação e de validade e número do lote. Pacotes de 400g. ;  

PCT 26919,46 3472,0000 7,7533 3 3,9800 1 

25661 

Achocolatado em pó DIET – Achocolatado Em Pó para Ingestão 
Controlada De Açúcares. – 35% De Cacau – Sem Adição De Açúcar – 
Ideal Para Diabéticos E Dietas especiais. Podendo ser usado em 
preparações quentes ou frias. Embalagem de 210gr. Data de validade 
mínima seis meses. ;  

UN 1762,33 100,0000 17,6233 3 8,9800 2 

25599 

Açúcar       cristal. Especificações: Sacarose  de  cana   de 
Açúcar     obtida     por processo  tecnológico adequado.  
Cor  branca, safra atual, poderá conter  vitaminas   e minerais,  
desde que mencionados. O  produto devera   ser   classificado 
como de primeira qualidade e não deverá estar melado       ou 
empedrado. O fornecedor deverá  apresentar certificado de 
classificação por lote em cada entrega  do produto, em 
cumprimento à lei n°9.972 de 25/05/2000. O produto  deverá ser 
embalado  em pacote plástico atóxico de 05 kg. Validade mínima de 
12 (doze) meses. No ato da entrega, a validade mínima deverá ser 
igual ou superior a 80% do prazo total     da     validade, 
contado a partir da data de sua fabricação. ;  

PCT 41893,59 2122,0000 19,7425 4 17,5000 3 

20017 

Açúcar refinado, contendo no mínimo 98,5% de sacarose, com 
aspecto sólido e cristais bem definidos, cor branca, odor e sabor 
próprios do produto, livre de fermentação, sem umidade, sem 
empedramentos, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos 
animais ou vegetais, com embalagem primária plástica resistente que 
garanta a integridade do produto até o consumo.  Embalagem de 01 
kg. ;  

PCT 412,50 62,0000 6,6533 3 4,9800 4 

20018 

Adoçante dietético líquido, cor transparente, composto de 
edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclamato de sódio) em 
frascos de 100 ml, em material plástico, transparente com bico 
dosador.  A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência do produto, informações nutricionais, 
data de fabricação, número do lote. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 2 anos a partir da data  

UND 1909,70 122,0000 15,6533 3 3,9900 5 
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de entrega na unidade requisitante.  Embalagem de 100 ml. ;  

20019 

Amendoim em grão, cru e com casca. Embalagem individual plástica 
atóxica, contendo informações nutricionais, dados de identificação do 
produto, data de fabricação e de validade e número do lote. Pacotes 
de 500g. ;  

PCT 10956,39 709,0000 15,4533 3 11,9800 6 

20020 

Amido de milho em pó. Especificações: produto amiláceo, extraído de 
milho. Fabricado a partir de matérias primas sã e limpas, isentas de 
matéria terrosa e   parasita, não podendo apresentar-se úmido, 
fermentado   ou rançoso. Com aspecto em pó fino, cor branca, odor 
e sabor próprio. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. O 
produto deverá ser embalado em pacotes de polietileno, capacidade 
de aproximadamente 500 g. Validade mínima de 12 (doze) meses.  ;  

PCT 4366,20 570,0000 7,6600 3 3,6900 7 

20021 

Arroz agulhinha, longo, fino, polido, tipo 1. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência do 
produto, informações nutricionais, data de fabricação, validade e 
número do lote.  A embalagem deverá ser individual, plástica e 
atóxica.  O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses 
a partir da data de entrega na unidade requisitante.  Pacotes de 05 
kg. ;  

PCT 97978,13 4375,0000 22,3950 4 19,2000 8 

25662 

Arroz integral, Classe longo, fino, tipo I integral. O produto não deve 
apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética 
inadequada. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.  
Embalagem de 1 kg. ;  

PCT 1863,50 200,0000 9,3175 4 4,2900 9 

20022 

Aveia em farelo, produto resultante da moagem de grãos de aveia 
após limpeza e classificação.  A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência do produto, 
informações nutricionais, data de fabricação, validade e número do 
lote.  A embalagem deverá ser individual, plástica e atóxica.  O 
produto deverá apresentar validade mínima de 10 meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante.  Embalagem de 400 grs. ;  

PCT 7288,40 665,0000 10,9600 3 3,9900 10 

20023 

Azeite de oliva extra Virgem. Especificações: nível   de   acidez 
Máx.   De   0,8%.   Produto extraído   do   fruto   da 
oliveira   unicamente   por processos   mecânicos   ou outros 
meios físicos, sob temperatura   adequada, mantendo-se   a   
natureza original   do   produto. Acondicionado em embalagem     
de     aço inoxidável     de     500ml. Rotulagem de acordo 
com a legislação vigente. Validade mínima de   18(dezoito) meses. ;  

UND 3398,15 105,0000 32,3633 3 28,9000 11 
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20024 

Azeitona verde, em conserva.  A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência do produto, 
informações nutricionais, data de fabricação, validade e número do 
lote.  Embalagem de 200 g de peso drenado. ;  

UND 3537,61 360,0000 9,8267 3 4,5900 12 

20025 

Bala de frutas, sabores sortidos, mastigáveis. Embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência do 
produto, informações nutricionais, data de fabricação, validade e 
número do lote, plástica e atóxica. Embalagem de 1Kg. ;  

PCT 5747,70 345,0000 16,6600 3 8,1900 13 

20026 

Bala de Goma. Embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência do produto, informações nutricionais, 
data de fabricação, validade e número do lote, plástica e atóxica. 
Embalagem de 1Kg cada ;  

PCT 4370,22 235,0000 18,5967 3 15,9900 14 

20027 

Batata palha. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência do produto, informações nutricionais, 
data de fabricação, validade e número do lote Embalagem de 400 gr. ;  PCT 4696,04 382,0000 12,2933 3 3,9900 15 

25609 

Batata  palha. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência do produto, informações  
nutricionais, data de fabricação, validade e número do lote 
Embalagem  de 500 gr. ;  

PCT 3501,86 245,0000 14,2933 3 4,9900 16 

20029 

Biscoito doce, tipo maisena, sem gordura trans, sem recheio. 
Embalagem primária plástica, atóxica e transparente. Embalagem 
secundária, sendo caixa de papelão, contendo externamente os dados 
de identificação e procedência do produto, informações nutricionais, 
data de fabricação, validade e número do lote.  O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante.  Embalagem com 1,5 kg. ;  

CX 23572,53 792,0000 29,7633 3 22,4900 17 

25600 

Biscoito doce, tipo rosquinha, sabor coco sem gordura trans, sem 
recheio. Embalagem primária plástica, atóxica e transparente. 
Embalagem secundária, sendo caixa de papelão, contendo 
externamente os dados de identificação e procedência do produto, 
informações nutricionais, data de fabricação, validade e número do 
lote.  O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante.  Embalagem  
com 1,5 kg. ;  

CX 24524,68 842,0000 29,1267 3 19,4900 18 

20030 
Biscoito salgado, tipo cream cracker, sem gordura trans. Embalagem 
primária plástica, atóxica e transparente. Embalagem secundária, 
sendo caixa de papelão, contendo  

CX 46955,78 1642,0000 28,5967 3 19,9000 19 
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externamente os dados de identificação e procedência do produto, 
informações nutricionais, data de fabricação, validade e número do 
lote.  O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante.  Embalagem com 
1,5 kg. ;  

25601 

Bombom . Especificações: equivalente ou semelhante Sonho de Valsa 
ou similar. Embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência do produto, informações  nutricionais, 
data de fabricação, validade e número do lote, plástica e atóxica. 
Embalagem de 1Kg cada ;  

PCT 30464,08 532,0000 57,2633 3 42,8000 20 

25602 

Bombons sortidos. Especificação e, caixa peso mínimo de 400 gr cada 
caixa. Embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência do produto, informações  nutricionais, 
data de fabricação, validade e número do lote, plástica e atóxica ;  

UN 5548,27 362,0000 15,3267 3 8,9900 21 

25603 

CAFÉ EM PÓ HOMOGENIO, TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, QUE 
FORNECE EM MEDIA 2,3 KCAL/5G, EMPACOTADO 
AUTOMATICAMENTE EM EMBALAGEM ALTO VÁCUO, PACOTE COM 
250 GRAMAS, APRESENTE O SELO DE PUREZA DA ABIC, PRAZO DE 
VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES, CONTADOS DA DATA DE 
ENTREGA. IGUAL OU SUPERIOR A LETICIA, TRES CORAÇÕES                                    
. ;  

PCT 17094,18 1370,0000 12,4775 4 7,9800 22 

25667 

CAFÉ EM PÓ HOMOGENIO, TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, QUE 
FORNECE EM MEDIA 2,3 KCAL/5G, EMPACOTADO 
AUTOMATICAMENTE EM EMBALAGEM ALTO VÁCUO, PACOTE 
INDIVIDUAL DE 01 KG, APRESENTE O SELO DE PUREZA DA ABIC, 
PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES, CONTADOS DA 
DATA DE ENTREGA. IGUAL OU SUPERIOR A LETICIA, TRES CORAÇÕES                                    
. ;  

PCT 3039,67 100,0000 30,3967 3 17,2900 23 

21990 Caldo de carne, cartela com 24 unidades de 19gr. data de fabricação. ;  
CART 1963,21 137,0000 14,3300 3 1,0000 24 

21992 Caldo de galinha, cartela com 24 unidades de 19gr. ;  CART 2034,39 142,0000 14,3267 3 0,9900 25 

21996 

Canela em pó. A embalagem deverá ser individual, plástica e atóxica.  
O produto deverá apresentar validade mínima de 10 meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante.  Embalagem  primária 
saco plástico,  Embal.de 500 g. ;  

PCT 5828,61 177,0000 32,9300 3 8,9900 26 

25663 
Canjiquinha de milho amarelo tipo 01, embalados em pacotes 
transparentes de 500 gramas cada pacote. Prazo mínimo de  PCT 11662,50 2500,0000 4,6650 4 2,3000 27 
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validade 06 meses. ;  

21995 Catchup. Embalagem com data de fabricação, validade, número do 
lote, informações  nutricionais.  Embal. 400g. ;  

UN 1399,68 144,0000 9,7200 3 5,1900 28 

21997 

Coco em flocos integral, desidratado, não acrescido de açúcar.  
Ingredientes amêndoa de coco, apresentação em flocos. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência do produto, informações nutricionais, data de 
fabricação, validade e número do lote.  A embalagem deverá ser 
individual.  O produto deverá apresentar validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.  Pct. de 
500 g. ;  

PCT 13575,04 680,0000 19,9633 3 14,9900 29 

14432 

COLORIFICO EM PO FINO  NA COR VERMELHO INTENSO  
HOMOGENEO  OBTIDO DE FRUTOS CONDIMENTO PREPARADO 
PRINCIPALMENTE A BASE DE SEMENTES DE URUCUM DESSECADAS E 
TRITURADAS AO PO FINO EMBALAGEM 500GR VALIDADE 6 MESES 
75203 ;  

PCT 38572,17 2769,0000 13,9300 3 7,8900 30 

21994 

Creme de leite, tradicional, apresentando teor de gordura mínima de 
25%, esterilizado, UHT homogeneizado, sem necessidade de 
refrigeração. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência do produto, informações  nutricionais, 
data de fabricação, validade e número do lote.  A embalagem 
deverá ser individual, plástica e atóxica. Prazo de validade 06 meses, a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem 195g, ;  

UN 2154,00 480,0000 4,4875 4 3,3700 31 

21998 

Essência em pó vários sabores. Prazo de validade mínimo 04 meses, a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem de 100 
g.Essência em pó vários sabores. Prazo de validade mínimo 04 meses, 
a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embal. de 100 g. ;  

UN 3555,16 254,0000 13,9967 3 5,2900 32 

14365 

EXTRATO DE TOMATE  CONCENTRADO SIMPLES SEM ADITIVO 
QUIMICOSEXTRATO DE TOMATE SEM ESTRAGOS NA EMBALAGEM 
EMBALAGEM INDIVIDUAL COM INFORMACES NUTRICIONAIS E DADOS 
DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO  DATA DE FABRICACAO E DE 
VALIDADE E NUMERO DO LOTE EMBALAGEM DE 340G 75231 ;  

UNIDAD 26670,60 6735,0000 3,9600 3 2,5900 33 

22000 

Farinha de mandioca. Classe branca, grupo Seca, subgrupo fina, tipo 
01.   Embalada em pacotes plásticos atóxicos, transparentes, 
limpos, não violados, resistentes. Rotulagem de acordo com a 
Legislação vigente. Número de registro no Órgão  

PCT 42056,10 5630,0000 7,4700 4 4,4000 34 
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competente. Emb. em pacotes de 01 kg. Validade de 12 (doze) meses. 
;  

25664 

Farinha de trigo integral sem aditivos químicos, produzida através da 
moagem de grão de trigo inteiro do qual não se removem o germe e a 
fibra da casca. Contendo data de fabricação e prazo de validade de, 
no mínimo 04 meses a contar da data de entrega. Produto isento de 
mofo, umidade, bolor, odor ou qualquer característica imprópria do 
produto. Embalagem intacta, limpa e seca informação nutricional no 
rótulo. Embalagem de 1 kg ;  

PCT 1369,67 100,0000 13,6967 3 6,1900 35 

20044 

Farinha de trigo tradicional com fermento, enriquecida com ferro. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência do produto, informações nutricionais, data de 
fabricação, validade e número do lote.  A embalagem deverá ser 
individual, plástica e atóxica.  O produto deverá apresentar validade 
mínima de 04 meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. Embalagem de 01 kg. ;  

PCT 11774,70 1780,0000 6,6150 4 4,7000 36 

20045 

Farinha de trigo tradicional sem fermento, enriquecida com ferro. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência do produto, informações nutricionais, data de 
fabricação, validade e número do lote.  A embalagem deverá ser 
individual, plástica e atóxica.  O produto deverá apresentar validade 
mínima de 04 meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. Embalagem de 01 kg. ;  

PCT 10725,60 1640,0000 6,5400 4 4,2000 37 

25604 

Fécula de mandioca, Embalagem plástica, atóxica, transparente, 
contendo informações  nutricionais e dados de identificação do 
produto, data de fabricação e de validade e número do lote. 
Embalagem de 01kg. ;  

PCT 12622,11 1180,0000 10,6967 3 7,1900 38 

20047 

Feijão carioca tipo 1. Especificações: cor clara, recém embalado, grão 
íntegros. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Produto 
condicionado em pacotes plásticos, atóxicos, transparentes, não 
violados. Embalado em pacotes de 01kg. Validade mínima de 06 (seis) 
meses.  ;  

PCT 153641,28 14515,0000 10,5850 4 7,6600 39 

25605 

Feijão preto tipo 01, recém embalado. Produto acondicionado 
em pacote plásticos,  atóxicos, transparentes, não violados e 
resistentes, rotulagem de acordo com a legislação vigente. Embalado 
em pacotes de 01 kg. Validade mínima de 06 (seis) meses. ;  

PCT 20612,14 1945,0000 10,5975 4 7,5000 40 

20049 
Fermento biológico seco, produto obtido de leveduras por processo 
tecnológico adequado; granulado e seco (que não  UND 2458,99 337,0000 7,2967 3 1,9900 41 
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necessite de refrigeração); não deve possuir cheiro de mofo e sabor 
amargo; não deve conter nenhum tipo de conservante artificial. 
Embalagem 30g. ;  

20050 

Fermento químico em pó, para confecção de bolos. Isento de mofo e 
qualquer substância nociva. A embalagem deverá ser em pote 
plástico de polietileno de alta densidade, com tampa de rosca em 
polietileno. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. Embalagem de 100 g. ;  

UND 2876,51 377,0000 7,6300 3 3,9900 42 

20051 

Flocos     de     cereais (farinha láctea). Especificações: alimento 
a base de farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal e aromatizantes.  
Contém glúten. Acondicionado em saco     laminado (tipo Sachê), 
íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem 
deverá conter externamente, os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 
validade, quantidade   do produto, número de registro. Deverá 
apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de 
entrega. Embalagem de aproximadamente   230g. ;  

PCT 12069,98 750,0000 16,0933 3 7,3900 43 

14411 

FUBA DE MILHO PRODUZIDO A PARTIR DE GRAO DE MILHO DED 
PRIMEIRA QUALIDADE  PRODUTO AMARELO  DE ASPECTO FINO  
LIVRE DE UMIDADE CONTENDO FERRO E ACIDO FOLICO VALIDADE 06 
MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO  EMBALAGEM DE 01 KG 
75243 ;  

PCT 5146,84 892,0000 5,7700 4 3,6000 44 

22012 

Gelatina  em pó. Especificações: sabores diversos. Produto 
constituído por gelatina em pó, açúcar e aromatizantes, podendo ser
  adicionado de corantes permitidos por lei. Embalada em 
pacotes de polietileno leitosos, atóxicos, íntegros e resistentes, 
acondicionados em caixas de papelão limpas, íntegras e resistentes. 
Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Vali. mínima de 06 
(seis) meses. Embal 35 g. ;  

UN 2528,42 915,0000 2,7633 3 1,3900 45 

22013 

Iogurte com polpa de frutas, sabores morango, coco e pêssego. 
Acondicionados em potes plásticos de polietileno, devidamente 
lacrados. O iogurte deve ser entregue em temperatura de 
refrigeração. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência do produto, informações nutricionais, 
data de fabricação, validade e número do lote. Embalagem individual, 
plástica e atóxica. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a 
partir da data de entrega. Emb. 120 g. ;  

UN 73206,14 15800,0000 4,6333 3 0,7500 46 
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22014 

Iogurte integral ,sabores morango, coco e pêssego. Acondicionado em 
garrafa plástica de polietileno, devidamente lacrado. O iogurte deve 
ser entregue em temperatura de  refrigeração. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência do 
produto, informações nutricionais, data de fabricação, validade e 
número do lote. Embalagem individual, plástica e atóxica. Prazo de 
validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. pcte 
de 01 L. ;  

PCT 27125,27 2040,0000 13,2967 3 7,9900 47 

22015 Leite Condensado, tradicional, emb. com no mínimo 395g, com 
identifi do produto e prazo de validade. ;  CX 36411,84 582,0000 62,5633 3 5,7900 48 

22016 

Leite em pó integral instantâneo, rico em ferro e vitaminas c, a e d. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência do produto, informações nutricionais, data de 
fabricação, validade e número do lote.  A embalagem deverá ser 
individual.  O produto deverá apresentar validade de 12 meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. Pc de 400 g. ;  

PCT 230271,95 10440,0000 22,0567 3 16,1900 49 

20058 
Leite UHT integral. Especificações: semidesnatado, teor de matéria 
gorda de 0,6% a 2,9%, embalado em caixa cartonada e aluminizado 
contendo 1 litro. ;  

UND 127417,50 15750,0000 8,0900 3 5,2900 50 

20059 

Leite zero lactose embalagem primária com identificação do produto, 
especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do 
fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e 
rotulagem de acordo com a legislação específica. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 04 meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. Embalagem de 01 L. ;  

PCT 9310,80 455,0000 20,4633 3 6,4900 51 

25668 

Leite zero lactose embalagem primária com identificação do produto, 
especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do 
fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e 
rotulagem de acordo com a legislação específica. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 04 meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. Emb. de 01 L. ;  

UN 3785,32 400,0000 9,4633 3 6,4900 52 

20060 

Macarrão de letrinhas. Especificações: massa com ovos. De primeira 
qualidade. Não deverá estar fermentado ou rançoso. Na embalagem 
não poderá haver misturas de outro tipo de macarrão. Rotulagem de 
acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 (doze) meses. 
Embalado em pacotes plásticos, atóxicos, limpos, não violados e 
resistentes, conteúdo  

UND 180,53 20,0000 9,0267 3 7,1900 53 
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liquido de 500g. ;  

25665 

Macarrão tipo espaguete INTEGRAL - Macarrão integral tipo 
espaguete a base de ovos e farinha integral. Composto de 
matéria-prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de 
material terroso, parasitas. Embalado em saco reforçado, atóxico e 
transparente. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Prazo de validade 
de no mínimo 06 (seis) meses na data da entrega. Embalagem de 500 
g. ;  

PCT 1143,60 120,0000 9,5300 3 4,6900 54 

25606 

Macarrão tipo espaguete  ( número 08 ). Especificações:  massa 
com ovos.  De primeira qualidade. Não deverá estar fermentado ou 
rancoso. Na embalagem não poderá haver misturas de outro tipo de 
macarrão. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade 
mínima de 12 (doze) meses. Embalado em pacotes plásticos, atóxicos, 
limpos, não violados e resistentes, peso liquido de 500g. ;  

PCT 31374,72 4510,0000 6,9567 3 4,8900 55 

25607 

Macarrão tipo parafuso. Especificações: massa com ovos De primeira 
qualidade. Não deverá estar fermentado ou r ancoso. Na 
embalagem não poderá haver misturas de outro tipo de 
macarrão. Rotulagem de acordo Com a legislação vigente. Validade
 mínima de 12 (doze) meses. Embalado em pacotes
 plásticos, atóxicos, limpos, não violados e resistentes, 
conteúdo liquido de 500g. ;  

PCT 14962,03 2470,0000 6,0575 4 2,4500 56 

25608 

Maionese industrializada de 1ª Qualidade. A embalagem deverá ser 
em  pote plástico de polietileno de alta densidade. Validade mínima 
de 06 meses a  partir da data de entrega na unidade requisitante. 
Embalagem Balde de 3Kg. ;  

UN 8717,80 260,0000 33,5300 3 22,6900 57 

20064 

Margarina vegetal cremosa com sal, industrializada. Embalagem 
plástica, atóxica, com informações nutricionais e dados de 
identificação do produto, data de fabricação e de validade e número 
do lote. Embalagem com 500g. ;  

PCT 6792,40 635,0000 10,6967 3 7,1900 58 

20065 Milho de pipoca tipo 01. Especificações: classe amarela. Isento de 
sujidades, parasitos, larvas,  ;  PCT 3580,65 545,0000 6,5700 4 3,0000 59 

20066 

Milho para canjica branca, de primeira qualidade, com grãos 
beneficiados, polidos, limpos, isentos de sujidades, parasitas e larvas. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação 
e procedência do produto, informações nutricionais, data de 
fabricação, validade e número do lote.  A embalagem deverá ser 
individual, plástica e atóxica.  O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. Embalagem de 500 g.  

UND 7585,48 1205,0000 6,2950 4 4,5900 60 
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;  

20067 

Milho Verde em grãos inteiros selecionados. Produto obtido do 
cozimento de grãos de milho verde, imersos em liquido de cobertura 
apropriada (salmoura) submetidos a adequado processamento 
tecnológico. O produto deve apresentar: cor apropriada ao produto; 
sabor e odor próprios dos ingredientes, devendo o produto estar 
isento de sabores e odores estranhos, ausência de defeitos tais como 
cascas, sementes, unidades manchadas ou descoloridas, resíduos de 
vegetais e outros; pH adequado à composição e natureza do produto. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação 
e procedência do produto, informações nutricionais, data de 
fabricação, validade e número do lote.  A embalagem deverá ser 
individual, plástica e atóxica.  O produto deverá apresentar validade 
mínima de 02 anos a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. Embalagem de 200 g. ;  

UND 21808,80 4680,0000 4,6600 3 2,4900 61 

20068 

Mistura em pó, igual ou superior a Nesquik em pó. Sabores diversos. 
A embalagem deverá ser individual, plástica e atóxica.  O produto 
deverá apresentar validade mínima de 01 ano a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. Embalagem de 500 g. ;  

UND 15484,13 705,0000 21,9633 3 12,2900 62 

22028 

Molho de soja, tipo shoyu, tradicional, fermentação 100% natural, 
não contém glúten, contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. A embalagem deverá ser individual, 
plástica e atóxica.  Embalagem de 500 ml.Molho de soja, tipo shoyu, 
tradicional, fermentação 100% natural, não contém glúten, contendo 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. A 
embal. deverá ser individual, plástica e atóxica.  Embal de 500 ml. ;  

UN 1333,15 105,0000 12,6967 3 8,9000 63 

18150 
OLEO DE SOJA REFINADOOLEO DE SOJA REFINADO  TIPO 1 
COMESTIVEL   EXTRATO REFINADO GARRAFA DE 900 ML  
VALIDADE DE 09 MESES 52321 ;  

UNIDAD 50002,58 4305,0000 11,6150 4 10,0000 64 

18133 
OREGANOOREGANO 100  SABOR E CHEIRO CARACTERISTICO  
VALIDADE MINIMA DE 1 ANO  A PARTI DA DATA DA ENTREGA  
EMBALAGEM DE 50 G 52333 ;  

PCT 1844,88 254,0000 7,2633 3 1,9900 65 

22033 
Pipoca doce de milho. Pacote com 10g . A embalagem deverá ser 
individual, plástica, atóxica, contendo data de validade, especificações 
nutricionais. Fardo com 50 pctes. ;  

FARDO 5487,10 370,0000 14,8300 3 0,5900 66 

20072 
Pirulito, sabores diversos, com 50 unidades cada. A embalagem 
deverá ser individual, plástica, atóxica, contendo data de validade, 
especificações nutricionais. Embalagem de 01 kg. ;  

UND 11831,84 584,0000 20,2600 3 10,8900 67 
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20073 

Proteína Texturizada de Soja. Deve ser obtida a partir de grãos de soja 
limpos e submetidos a processo tecnológico adequado, deve 
apresentar cor, odor e sabor característico, deve estar livre de 
sujidades, parasitas e larvas. A embalagem deverá ser individual, 
plástica e atóxica.  O produto deverá apresentar validade mínima de 
06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
Embalagem de 400 g. ;  

UND 30107,76 3032,0000 9,9300 3 5,8900 68 

20074 

Refrigerante de cola, com no máximo 10mg de sódio por porção de 
200ml, embalagem plástica, atóxica, transparente contendo 
informações nutricionais e dados de identificação do produto. Data 
de fabricação, validade e número de lote. Garrafa pet 02 litros. 
Semelhante, equivalente ou superior à COCA COLA. ;  

UND 1266,30 210,0000 6,0300 3 4,0000 69 

22037 

Refrigerante de limão, com no máximo 20mg de sódio por porção de 
200ml e 0% de Kcal, embalagem plástica, atóxica, transparente 
contendo informações nutricionais  e dados de identificação do 
produto. Data de fabricação, validade e número de lote. Garrafa pet 
02 litros.Equivalente ou superior à SPRIT. ;  

UN 916,80 160,0000 5,7300 3 4,0000 70 

22038 

Refrigerante sabor guaraná, com no máximo 16mg de sódio por 
porção de 200ml, embalagem plástica , atóxica, transparente 
contendo informações nutricionais  e dados de identificação do 
produto . Data de fabricação, validade e número de lote. Garrafa pet 
02 litros.Equivalente ou superior  à GUARANÁ ANTARTICA. ;  

UN 1260,60 220,0000 5,7300 3 4,0000 71 

22039 

Refrigerante sabor laranja, com no máximo 17mg de sódio por porção 
de 200ml, embalagem plástica , atóxica, transparente contendo 
informações nutricionais  e dados de identificação do produto . Data 
de fabricação, validade e número de lote. Garrafa pet 02 
litros.Equivalente ou superior à FANTA OU SUKITA. ;  

UN 1260,60 220,0000 5,7300 3 4,0000 72 

20078 
Sal refinado iodado para consumo humano. Especificações: teor 
mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, 
adicionado de antiumectante ;  

PCT 3237,90 1290,0000 2,5100 4 0,8500 73 

22042 

Sardinha em lata. Pescado em conserva de boa qualidade, livre de 
nadadeiras, cauda e cabeça, pré–cozida, com aspecto característico 
do produto, não deverá ter cheiro ardido ou rançoso, envasado em 
óleo comestível, em recipiente hermético, sem ferrugem e  
sem amassados, com tampa tipo  abre fácil; acondicionado em latas 
de aproximadamente 125 gramas de peso líquido e aproximadamente
  83 gramas de peso drenado. Deve conter data de fabric. e 
validade expressa no rótulo sendo a valid. 

un 1744,92 222,0000 7,8600 3 5,6900 74 
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mínima de 18 meses. ;  

22043 

Suco de néctar da fruta. Especificação: sabores diversos, simples, 
composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e 
conservante, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de 
suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico 
adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e 
conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, 
açúcar, ácido orgânico e outras substâncias permitidas, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, 
validade mínima 5 meses a partir da data de entrega, (3 dias após 
aberto em refrigeração) acondicionado em caixa cartonada. Emb. de 
1 litro. ;  

UN 10721,50 955,0000 11,2267 3 6,7900 75 

22044 

Tempero natural constituído basicamente de sal e alho, sem pimenta. 
Produto preparado com matérias limpas e sãs, de boa qualidade. 
Isento de parasitas, matéria terrosa, larvas e detritos animais e 
vegetais. Deverá ser constituído das substâncias genuínas e puras, 
isento de substâncias e elementos estranhos. Não deve conter glúten. 
A embalagem deverá ser individual, plástica e atóxica.  O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. Embal. de 500 g. ;  

UN 21711,35 2075,0000 10,4633 3 2,4900 76 

25666 

Torrada integral, Embalagem primária plástica e atóxica contendo 
externamente os dados de identificação e procedência do produto, 
informações nutricionais, data de fabricação, validade e número do 
lote. O produto deverá apresentar validade mínima de 04 meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem de 160 
g. ;  

PCT 1479,13 220,0000 6,7233 3 3,6900 77 

22045 Uva passa escura sem semente. Não contém glúten. A emb. deverá 
ser individual, plástica e atóxica.  Emb. de 200 g. ;  

UN 1951,59 210,0000 9,2933 3 3,9900 78 

22046 Vinagre branco.  A emb deverá ser individual, plástica e atóxica.  
Embde750 ml. ;  UN 1266,64 158,0000 8,0167 3 3,1500 79 

Total 1523682,23 
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