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ANEXO II-PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMADO 

 
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMADO 

 
         VALOR   VALOR  

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 

 UNITÁRIO 
R$   TOTAL R$  

01 ALHO 
Especificação : Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme 
e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, 
Parasitas e larvas. 4000,000 QUILO               23,26          93.052,00  

02 ARROZ BRANCO, TIPO 1, LONGO FINO 
Especificação : Tipo 1, longo fino, constituídos de grãos 
inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de 
sujidades e materiais estranhos, embalagem de 1 kg em 
sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não 
violados, resistentes que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo acondicionados em 
fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade 
do produto. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitam. Pacote de 1 kg. 30000,000 QUILO                 3,77  

       
113.100,00  

03 ARROZ INTEGRAL 
Especificação : Tipo integral, longo fino, constituidos de 
grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento 
de sujidades e materias estranhos, embalagem de 1kg em 
sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não 
violados, resistentes que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo acondicionados em 
fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade 
do produto. O produto deverá apresentar validade mínima 

de 06(seis)meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitam longo fino, tipo 1, cor branca polida, e sem 
sujidades/parasitas/larvas/bolores, subgrupo polido. Pacote 
de 1kg e fardo com até 30kg. 3000,000 QUILO                 7,60          22.800,00  

04 ADOÇANTE DIETÉTICO 
Especificação : à base de edulcorante natural, líquido 
transparente, acondicionado em embalagem resistente de 
plástico atóxico,Contendo 80 ml, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade 

mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. 90,000 UNIDADE               4,40               395,82  

05 AVEIA EM FLOCOS FINOS 
Especificação : Acondicionado em embalagem resistente 
de polietileno atóxico contendo 250g, com Identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade 
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 20000,000 PACOTE                3,63          72.660,00  

06 ACÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA 
Especificação : Cana-de-acucar, na cor branca. 
Embalagem em polietileno, contendo dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade, de acordo com a 
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e 
Padrões para Alimentos - CNNPA 12000,000 QUILO                 2,80          33.600,00  

07 ACHOCOLOTADO 
Especificação : Em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela 
mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, 
leite em pó e/ou soro, extra, constituído de pó fino e 
homogêneo, isento de soja ou farinha, sujidades e 

materiais estranhos, admitindo teor de umidade máxima de 
3%. Acondicionado em pacote de polietileno, recipiente de 
polietileno ou de folha de flandres, íntegro, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo. Contendo 
aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data 
de validade, quantidade do produto e número do registro. 10000,000 UNIDADE               5,50          55.030,00  
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O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses 
a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

08 ALMÔNDEGA 
Especificação : Almôndega (40%) carne bovina, carne 
mecanicamente separada de aves, farinha de trigo, farinha 
de rosca, cebola, proteína de soja, fécula de mandioca 
(2%), sal, açúcar, especiarias (salsa e pimenta branca), 
alho, estabilizante tripolifosfato de sódio (INS 451) e 
corante caramelo (INS 150). Molho (60%) água, polpa de 
tomate (17%), amido, açúcar, cebola, sal e especiarias 
(orégano, louro, salsa e alho). 2500,000 QUILO               21,25          53.112,50  

09 AZEITE DE DENDÊ, 100 ML 
Especificação : Baixa acidez, composição nutricional 
(100ml): gorduras máxima de 99g/0,28mg de ferro, valor 
calórico mínimo de 860 kcal, com ou sem: 
minerais/vitaminas. 2000,000 UNIDADE               3,14            6.280,00  

10 BANANA, TIPO PRATA 
Especificação : Limpa, sem sujidades, com suas 
qualidades físicas integras. 5000,000 QUILO                 5,90          29.500,00  

11 BATATA INGLESA 
Especificação : Lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, 

sem lesões de origem física, perfurações e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, isento de sujidades, parasitas e larvas. De 
boa kg qualidade, inteiras, sem manchas, sem fungos. 12000,000 QUILO                 4,96          59.520,00  

12 BETERRABA 
Especificação : Lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, 
sem lesões de origem física, perfurações e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, isento de sujidades, parasitas e larvas. De 
boa qualidade, inteiras, sem manchas, sem fungos. 8000,000 QUILO                 4,84          38.744,00  

13 BOLACHA DOCE MAIZENA 
Especificação : Composição básica: farinha de trigo, 
gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais 
substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de 
polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no 
mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, 
íntegra e resistente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega 

na unidade requisitante. 8000,000 PACOTE                4,31          34.464,00  

14 BOLACHA SALGADA TIPO CREAN CRACKER 
Especificação : Composição básica: farinha de trigo, 
gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais 
substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de 
polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no 
mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, 
íntegra e resistente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 9000,000 PACOTE                4,41          39.717,00  

15 CEBOLA 
Especificação : De primeira, fresca compacta e firme sem 
lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e 
cortes sem manchas com tamanho e coloração uniformes, 
isenta de sujidades parasitas e larvas. Embalada em sacos 
de ráfia. 8000,000 QUILO                 4,62          36.936,00  

16 CENOURA 
Especificação : De primeira, fresca compacta e firme sem 
lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e 
cortes sem manchas com Tamanho e coloração uniformes, 
isenta de sujidades parasitas e larvas. Embalada em sacos 
de ráfia. 8000,000 QUILO                 4,96          39.704,00  

17 CONCENTRADO LÍQUIDO PARA PREPARO DE SUCO 
DE ABACAXI 
Especificação : composto de corante natural; conservante: 
benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras 
substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtido 

da fruta madura e sã; processamento tecnológico 
adequado submetido a tratamento que assegure sua 
apresentação e conservação ate o consumo; com aspecto 
cor, cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10 
meses a contar da data de entrada. Garrafa de 500 ml. 4000,000 LITRO                 8,16          32.640,00  

18 CONC. LIQUIDO P/PREP. DE SUCO DE ACEROLA 
Especificação : Composto de corante natural; conservante: 
benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras 
substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtido 
da fruta madura e sã; processamento tecnológico 
adequado submetido a tratamento que assegure sua 4000,000 LITRO                 8,83          35.308,00  
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apresentação e conservação ate o consumo; com aspecto 
cor, cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10 
meses a contar da data de entrada. Garrafa de 500 ml. 

19 CONC. LIQUIDO P/PREP. DE SUCO DE CAJU 
Especificação : composto de corante natural; conservante: 
benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras 
substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtido 
da fruta madura e sã; processamento tecnológico 
adequado submetido a tratamento que assegure sua 
apresentação e conservação ate o consumo; com aspecto 
cor, cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10 
meses a contar da data de entrada. Garrafa de 500 ml. 4000,000 LITRO                 7,96          31.840,00  

20 CONC. LIQUIDO P/PREP. DE SUCO DE GOIABA 
Especificação : composto de corante natural; conservante: 
benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras 
substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtido 
da fruta madura e sã; processamento tecnológico 
adequado submetido a tratamento que assegure sua 
apresentação e conservação ate o consumo; com aspecto 
cor, cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10 
meses a contar da data de entrada. Garrafa de 500 ml. 4000,000 LITRO                 8,16          32.640,00  

21 CARNE DE 2ª SEM OSSO CONGELADA 
Especificação : Partes do boi: Acém, capa de contra filé, 

paleta grossa e fina, cabeça de lombo, maminha, costela, 
músculo, fraldinha, ponta de agulha. Características do 
Produto: Carne bovina de 2ª sem ossos sem aponeuroses 
proveniente de animais sadios manipulados em condições 
Higiênicas satisfatórias, aspecto próprio da espécie, não 
amolecida e nem pegajosa cor própria da espécies sem 
peles, sem gordura, sem nervos, sem manchas 
esverdeadas ou pardacentas odor próprio. Embalagem 
Plástica de 2 kg. 20000,000 QUILO               19,40  

       
387.940,00  

22 CARNE MOÍDA 
Especificação : Carne Bovina - tipo moída dianteira de 1º 

qualidade, sem osso tipo paletaou, acém, sem pelanca, 
sem gordura, congelada, sem sebo, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, 
sem sujidades e ação de micróbios. Em condições 
Higiênicas satisfatórias, aspecto próprio da espécie, não 
amolecida e nem pegajosa cor própria da espécies sem 
manchas esverdeadas ou pardacentas odor próprio. Partes 
do boi: Coxão mole, acém, coxão duro, alcatra, contra-filé, 
patinho. 15000,000 QUILO               16,93  

       
253.995,00  

23 CHARQUE BOVINO 
Especificação : Pacote com 500g. Preparado com Carne 
bovina ponta de agulha de boa qualidade salgada, curada, 
seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor 
próprios, isento de sujidades, parasitas e materiais 
estranhos, embalada à vácuo, em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, 
que garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo, embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e 
resistente. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade 
do produto. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 30 dias a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. APRESENTAR LAUDO BROMATOLÓGICO 10000,000 UNIDADE             19,45  
       
194.480,00  

24 CHUCHU 
Especificação : Lavado, liso, de primeira, firme e intacta, 
sem lesões de origem física, perfurações e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, isento de sujidades, parasitas e larvas. De 
boa qualidade, inteiras, sem manchas, sem fungos. 6000,000 QUILO                 5,90          35.400,00  

25 COMINHO 
Especificação : Embalagem de 100 Gramas, de boa 

qualidade para o consumo, com prazo de validade e 
fabricação. 9000,000 UNIDADE               2,68          24.120,00  

26 CORANTE TIPO AÇAFRÃO 
Especificação : Em pó fino homogêneo, obtido da raiz 
açafrão, limpos, dessecados e moídos, de coloração 
amarela, com aspecto com cor, cheiro e sabor próprio, 
isento de materiais estranhos e a sua espécie, 
acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, 
hermeticamente vedado e resistente. Pacote com 100g. 
Apresentar laudo bromatológico. 6000,000 UNIDADE               4,18          25.098,00  

27 CORANTE TIPO URUCUM 
Especificação : Em pó fino homogêneo, obtido de frutos 
maduros de urucum, limpos, dessecados e moídos, de 
coloração amarela, com aspecto com cor, cheiro e sabor 
próprio, isento de materiais estranhos e a sua espécie, 
acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, 
hermeticamente vedado e resistente. Pacote com 100g. 11000,000 UNIDADE               0,92          10.065,00  
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Apresentar laudo bromatológico. 

28 CREME DE LEITE 
Especificação : Embalagem de 200 gramas. Creme de 
leite, leite em pó desnatado e estabilizantes goma, 
xantana, goma jataí, goma guar, carragena, fosfato 
dissódico e citrato de sódio. Homogeneizada, não contém 
glutén. 8000,000 UNIDADE               3,88          31.040,00  

29 FARINHA DE MANDIOCA REGIONAL 
Especificação : Fina, seca, branca ou amarela, deverá ser 
fabricada a partir de matéria-prima sã e limpa, isenta de 

matérias estranhas e parasitas, não poderá estar úmida, 
fermentada ou rançosa. Embalagem primária: saco de 
polietileno atóxico, transparente, resistente, termosoldado, 
com capacidade para 1 kg; Secundária: fardo plástico, 
atóxico, resistente, transparente, termossoldado ou 
fechado com fita adesiva plastificada. Com Prazo de 
validade: mínimo de 9 meses. 4500,000 QUILO                 5,10          22.941,00  

30 FARINHA DE TAPIOCA 
Especificação : Sem colesterol. 100% natural. Sem glúten. 
Características do produto deverá ser fabricada a partir de 
matéria-prima sã e limpa, isenta de matérias estranhas e 

parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. 
Embalagem Primária, saco de polietileno atóxico, 
transparente, resistente, termosoldado, com capacidade 
para 1kg; Secundária: fardo plástico, atóxico, resistente, 
transparente, termossoldado ou fechado com fita adesiva 
plastificada. Prazo de validade mínimo de 9 meses. 1500,000 QUILO               10,77          16.155,00  

31 FARINHA DE MILHO FLOCADA DE 500 GR 
Especificação : Bem preparada e de boa qualidade com 
cor, cheiro e sabor, de colheita recente, sem nenhum tipo 
material terroso e sujidades, 100% de fécula natural de 

milho, embalada em saco plástico, com prazo de validáde 
visível. 7000,000 UNIDADE               2,14          15.001,00  

32 FEIJÃO DA COLÔNIA (CAUPI) 
Especificação : Tipo I, classe caupi, novo, constituído de 
grãos inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 
15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de 
outras variedades e espécies. Embalagem de 1 kg em 
sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não 
violados, resistentes que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo acondicionados em 
fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade 
do produto. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. Pacote de 1 kg. 3600,000 QUILO                 4,76          17.146,80  

33 FEIJÃO CARIOQUINHA 
Especificação : Tipo 1, classe carioquinha, novo, 
constituído de grãos inteiros e sadios com teor de umidade 
máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e 
mistura de outras variedades e espécies. Embalagem de 1 
kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não 

violados, resistentes que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo acondicionados em 
fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade 
do produto. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 7000,000 PACOTE                8,45          59.136,00  

34 FEIJÃO PRETO 
Especificação : Tipo I, classe preto, novo, constituído de 
grãos inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 

15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de 
outras variedades e espécies. Embalagem de 1 kg em 
sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não 
violados, resistentes que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo acondicionados em 
fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade 
do produto. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 4000,000 PACOTE                8,85          35.388,00  

35 FERMENTO EM PÓ PARA BOLO 
Especificação : De primeira qualidade. Embalagem com 
dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de 
validade, aproximadamente 100 gramas. Inscrição no MS. 350,000 UNIDADE               3,62            1.268,05  

36 FILÉ DE PEIXE CONGELADO 
Especificação : semi-processado - congelado, em postas 
eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem 
manchas e parasitas, acondicionado em prato de isopor e 4000,000 QUILO               25,29  

       
101.172,00  
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saco plástico polietileno, transparente atóxico. 

37 FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE 
CONGELADO 
Especificação : Semi-processado, congelado, inteiro 
eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem 
manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico 
polietileno, transparente atóxico, sem tempero, de primeira 
qualidade. 18000,000 QUILO                 7,77  

       
139.914,00  

38 LARANJA 
Especificação : Fresca, tamanho mediano, cor amarela 

laranjada, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com 
polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, 
isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso 
e sujidades, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 2500,000 QUILO                 5,73          14.317,50  

39 LEITE EM PÓ INTEGRAL 
Especificação : Contendo no mínimo 26% de gorduras, 
embalado em pacotes plásticos aluminizados, limpos não 
violados, resistentes, que garantam a integridade do 

produto até o momento do consumo, contendo no mínimo 
200 gramas. Acondicionados em fardos lacrados ou em 
caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data 
de validade, quantidade do produto e número do registro. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
Inspecionado pelo Ministério da Agricultura. Embalagem 
protetora, pacote de 200 gramas. 50000,000 PACOTE                4,72  

       
236.000,00  

40 LEITE SEM LACTOSE 
Especificação : Fórmula infantil isenta de lactose, contendo 
vitaminas, minerais, oligoelementos, nucleotídeos e 
LCPUFAS, ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa. 
Lata de 400 gramas. 200,000 UNIDADE             15,29            3.058,00  

41 LEITE FORMULA INFANTIL 
Especificação : De partida, favorencendo as defesas 
imunologicas nos primeiros meses de vida. Adição de 
icpufas para modulação da resposta 
imunologica.Carboidratos 100% lactose lata de 400 ml. 80,000 UNIDADE             22,40            1.792,00  

42 LEITE DE CÔCO 
Especificação : Garrafa de vidro com 500 ml, livre de 
insetos, micro-organismos ou outra impureza que venha a 
comprometer o armazenamento e a saúde humana. 
Validade mínima de 120 dias da data de entrega do 
produto. 2500,000 UNIDADE               5,00          12.507,50  

43 MAÇÃ,QUILO 
Especificação : De primeira, in natura, ser limpa, casca lisa 
íntegra, apresentando grau de maturação adequado a 
manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, 

parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou 
mecânica oriunda de manuseio ou transporte. 8000,000 QUILO                 5,83          46.664,00  

44 MAMÃO 
Especificação : 50% maduro 50% verde, com casca firme, 
não ter rachaduras, partes escuras ou machucados, nem 
picada de insetos. 5000,000 QUILO                 4,97          24.835,00  

45 MELANCIA REGIONAL 
Especificação : redonda, graúda, de primeira, livre de 

sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com 
polpa firme e intacta, acondicionada em a granel. 15000,000 QUILO                 3,27          49.005,00  

46 MARGARINA COM 250 GRAMAS 
Especificação : Produzida exclusivamente de gordura 
vegetal, com adição de sal., em potes de polipropileno com 
lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote, 
resistentes, que garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo contendo peso líquido 250g. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número 

do lote, data de validade, quantidade do produto e número 
do registro. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 7500,000 UNIDADE               2,38          17.850,00  

47 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 
Especificação : Vitaminado, tipo espaguete, cor amarela, 
obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos 
e demais substâncias permitidas, isenta de corantes 
artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade máxima 
13%, Embalagem de 500g, em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes 

que garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo acondicionados em fardos lacrados. A 8000,000 PACOTE                3,12          24.984,00  
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embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número 
do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

48 MACARRÃO TIPO PARAFUSO 
Especificação : Vitaminado, tipo parafuso, cor amarela, 
obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos 
e demais substâncias permitidas, isenta de corantes 
artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade máxima 
13%, Embalagem de 500g, em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes 
que garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo acondicionados em fardos lacrados. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número 
do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. 5000,000 PACOTE                3,83          19.125,00  

49 MILHO BRANCO 
Especificação : Embalagem com no mínimo 500 gramas, 
com identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e validade, de acordo com a Resolução 12/78 
da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 4000,000 UNIDADE               3,13          12.500,00  

50 MOLHO DE TOMATE 
Especificação : Concentrado, produto resultante da 
concentração da Polpa de Tomate por processo 
tecnológico preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de 
sujidades e fermentação, acondicionada em latas de 370 
gramas, de flandres, com verniz sanitário, recravadas, sem 
estufamentos, sem vazamento, corrosão interna e outras 
alterações, acondicionadas em caixa de papelão limpa, 
íntegra, resistente, reforçada e lacrada. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do lote, data 
de validade, quantidade do produto e número do registro. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 6000,000 UNIDADE               4,75          28.500,00  

51 ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA 
Especificação : Refinado, tipo 1, sem colesterol, contendo 
naturalmente ômega 3, embalagem limpa, garrafa plástica 
de 900ml, não amassadas, sem estufamentos, resistentes, 
que garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, quantidade 
do produto e número do registro. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. 8000,000 UNIDADE               4,52          36.160,00  

52 OVOS DE GALINHA 
Especificação : Tamanho médio livre de rachaduras e 
sujidades, com peso unitário de aproximadamente 50 
gramas. 5000,000 UNIDADE               0,50            2.485,00  

53 PÃO MASSA FINA 
Especificação : Farinha de trigo enriquecida com ferro, 
fermento, sal, óleo, cor do miolo levemente creme, casca 
cor dourada, brilhante e macia, tamanho uniforme. 
Pesando 50 gramas cada unidade. 90000,000 UNIDADE               0,61          55.170,00  

54 PIMENTA DE CHEIRO 
Especificação : Pimenta de cheiro, 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, 
parasitas e larvas. 4500,000 QUILO               13,60          61.200,00  

55 PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA 
Especificação : Obtida por processamento tecnológico 
adequado, a partir de farinha de soja desengordurada, 
proteína isolada de soja e proteína concentrada de soja. 
Deve apresentar umidade máxima de 8% e proteína em 
base seca mínima de 50%. Acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico, contendo 500 gramas, 
com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 
estranho. Validade mínima de 6 meses a contar da data de 

entrega. 3000,000 UNIDADE               5,72          17.151,00  

56 REPOLHO 
Especificação : De boa qualidade, firme e intacto, sem 
lesões de origem física, rachaduras, cortes, tamanho e 
conformação uniforme. 8000,000 QUILO                 4,73          37.864,00  
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57 SAL REFINADO 
Especificação : Embalagem de 1 kg. Cloreto de sódio, 
iodato de potássio e anti-umectante INS 535, moído 
iodada. Não contém glúten. 5000,000 QUILO                 1,20            5.990,00  

58 SALSICHA RESFRIADA 
Especificação : Tipo Hot Dog, de carne bovina e/ou suína, 
com condimentos triturados, misturados e cozidos, com 
aspecto característico e boa qualidade, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em 
embalagem de 5 kg em sistema a vácuo mantida sob 
refrigeração, pesando aproximadamente pesando 
aproximadamente 50g por unidade, inspecionada pelo SIF. 6000,000 QUILO               11,15          66.918,00  

59 SARDINHA EM CONSERVA 
Especificação : conservada em óleo de soja, embalagem 
sem violação, integras e limpas. 7500,000 QUILO                 8,48          63.600,00  

60 SELETA DE LEGUMES 
Especificação : Enlatada e reidratada à base de vegetais 
descascados/cortados/íntegros/cozidos. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. Embalagem de 200 

gramas. Sem conservantes. 4000,000 UNIDADE               3,05          12.180,00  

61 TEMPERO COMPLETO 
Especificação : Embalagem de 300 gramas. Com água, 
sal, alho e sem adição de pimenta. 3000,000 UNIDADE               3,53          10.590,00  

62 TOMATE 
Especificação : De boa qualidade, inteiros, sem fungos, 
sem buracos, sem manchas. Aspecto globoso, cor 
vermelha, classificada como legume, graúda, de polpa 

firme e intacta, isento de enfermidades, livres de resíduos 
de fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, sem lesões de 
origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou 
transporte, acondicionado em sacos plásticos por quilo. 7000,000 QUILO                 5,47          38.269,00  

63 TRIGO COM FERMENTO 
Especificação : De boa qualidade. Embalagem de 1 kg. 
Farinha de trigo, ferro e ácido fólico (Vitamina B9), sal e 
fermento químico (pirofosfato, ácido de sódio de 
bicarbonato de sódio e fosfato monocalcico). Contém 
Glúten. 5000,000 PACOTE                3,74          18.675,00  

64 TRIGO SEM FERMENTO 
Especificação : Embalagem de 1 kg. Farinha de trigo, ferro 
e ácido fólico (Vitamina B9), sem Fermento, de boa 
qualidade, contém Glúten. 6000,000 PACOTE                3,68          22.080,00  

65 VINAGRE DE ÁLCOOL 
Especificação : Branco, inseto de corante artificiais, acidos 
organicos minerais estranhos, livre de sujidades, material 
terroso, e detritos de animais e vegetais, acondicionado em 
frasco plastico com tampa inviolavel, hermeticamente 
fechado. 4000,000 LITRO                 2,67          10.672,00  

 
   

 Total :  
    
3.181.445,17  
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