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PESQUISA DE MERCADO 

 
 

ITENS  DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS  UND QUANT. EMBALAGEM P.REFERENCIAL 

1 

ACHOCOLATADO EM PÓ: Produto preparado com 
cacau obtido por processo tecnológico adequado e 
açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias 
aprovadas. Composição: Açúcar, cacau em pó, 
maltodextrina, sal, minerais (ferro e zinco), complexo 
vitamínico (vitamina A, D3, D-Biotina, ácido fólico, 
Niacinamida, ácido pantotênico, 1, B12, B2, B6), 
estabilizante lecitina de soja e aroma natural de cacau 
com baunilha. Não contém glúten. Devem estar de 
acordo com as exigências da Legislação Sanitária em 
vigor no País ANVISAMS. VALIDADE: 

KG 7.000 

Embalagem 
Primara: unidade 
de 400g cada, 
tipo sache. 
Embalagem 
Secundária: 
fardo plastico 

R$ 7,89 

2 

AÇUCAR CRISTAL TIPO 1: Contendo sacarose de cana de 
açúcar, livre de fermentação, isento de matérias 
terrosas, parasitas e detritos animais e vegetais.. 
Devem estar de acordo com as exigências da legislação 
sanitária em vigor no país ANVISA/MS. VALIDADE: o 
produto deve conter data de fabricação de até 120 dias 
anteriores a data de entrega 

KG 30.000 

Embalagem 
Primaria: plástica 
transparente 
atóxica 
resistente com 
01 kg.                                                             
Embalagem 
Secundário: 
fardo plástico 
transparente ate 
30 kg. 

R$ 2,99 
 

3 
ALHO IN NATURA : Apresentando grau de maturação 
adequado e manipulação, transporte e consumo; isenta 
de sujidades, parasitas e larvas. 

KG 2.000 

Embalagem 
Primaria: caixa 
de papelão 
contendo 10 kg 

R$ 20,63 
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4 

ALMONDEGAS BOVINA TIPO AO MOLHO:  Almôndega 
é o produto obtido pela mistura de carne bovina moída 
sem ossos, sal refinado e condimentos exceto pimenta, 
e outras substâncias permitidas que não 
descaracterizem o produto, moldada sob o formato 
arredondado e submerso em molho de tomate em 
pedaços ou polpa e condimentos, exceto pimenta, 
sendo submetido a processo tecnológico adequado.  
Deve ser proveniente de estabelecimento sob inspeção 
oficial, sendo envasado em embalagem apropriada a 
fim de evitar sua alteração. O produto deve ser 
acondicionado em recipiente metálico, envernizado 
internamente, sanitário, hermeticamente fechado e 
esterilizado através de processo térmico que garanta a 
esterilidade comercial, sendo estável à temperatura 
ambiente e proveniente de estabelecimento sob 
inspeção oficial. O produto deverá estar de acordo com 
a legislação vigente bolas de carne ao molho de 
tomate). 

KG 3.000 

Embalagem 
Primara: unidade 
de 420g                    
Embalagem 
Secundária: caixa 
de papelão 

R$ 11,50 

5 

ARROZ TIPO 1: 1º qualidade (tipo 01), beneficiado, 
polido, longo fino, grãos inteiros, isento de parasitas, 
mofo, odores estranhos, substancias nocivas, matérias 
terrosas e outros. Subgrupo: polido; Classe: Longo fino. 
Produto 100% natural. Devem estar de acordo com as 
exigências da Legislação Sanitária em vigor no País 
ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega 

KG 30.000 

Embalagem 
Primaria: plástica 
transparente 
atóxica 
resistente com 
01 kg.                                                             
Embalagem 
Secundário: 
fardo plástico 
transparente ate 
30 kg. 

R$ 3,17 

6 
AVEIA EM FLOCOS FINOS: Ingredientes: aveia laminada 
em flocos finos. Contem glúten. Alérgicos. Contem 
aveia 

KG 5.000 

Embalagem 
Primara: unidade 
de 170g não 
atóxica.          
Embalagem 
Primaria: caixa 
de papelão  

R$ 8,80 
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7 

AZEITE DE DENDE C/200ml :   Azeite de dendê (óleo de 
palma  bruto). Sem conservantes. Embalagem: garrafas 
de plástico com tampa vedada e conteúdo liquido de 
200ml. 

VIDRO 5.000 

Embalagem 
Primaria: 
garrafas de 
plástico com 
tampa vedada e 
conteúdo liquido 
de 200ml.                       
Embalagem 
Primaria: caixa 
de papelão 
contendo 24 und 

R$ 2,69 

8 
BATATA INGLESA: Batata inglesa escovada, com 
coloração própria, livres de danos mecânicos, em 
perfeitas condições de conservação e manutenção.  

KG 3.000 

EMBALAGEM: 
Deverão estar 
acondicionadas 
em malha sacos 
de até 50 KG  

R$ 4,74 

9 

BETERRABA : In natura, procedente de espécies 
genuínas e sãs, fresca, casca lisa e firme, Isento de 
broto, lesões de origem física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou corpo estranho a 
superfície externa, livre de enfermidades, insertos, 
parasitas e larvas. 

KG 1.000 
Acondicionadas 
em sacas 

R$ 5,90 

10 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA: Contendo basicamente 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar 
invertido, soro de leite em pó e sal. Estabilizantes 
lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de 
amônio e bicarbonato de sódio. Acidulante (ácido 
lático) e aromatizantes. Contem glúten. Devem estar de 
acordo com as exigências da legislação sanitária em 
vigor no país ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve 
conter data de fabricação d e até 30 dias anteriores à 
data de entrega. 

KG 9.000 

Embalagem 
Primara: plástica 
atóxica com  
400g . 
Embalagem 
Secundária: caixa 
de papelão com 4 
kg 

8,63 

11 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER SABOR 
AMANTEIGADO: Contendo basicamente Farinha de 
trigo, gordura vegetal, açúcar, amido de milho, soro de 
leite, sal fermentos químicos (bicarbonato de sódio e 
bicarbonato de amônio), estabilizante lecitina de soja, 
acidulante ácido cítrico, aromatizantes. Contém glúten. 
Devem estar de acordo com as exigências da Legislação 
Sanitária em vigor no País ANVISA/MS. VALIDADE: o 
produto deve conter data de fabricação de até 30 dias 
anteriores à data de entrega. 

KG 10.000 

Embalagem 
Primara: plástica 
atóxica com  
400g . 
Embalagem 
Secundária: caixa 
de papelão com 4 
kg 

8,23 
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12 

BISCOITO TIPO ROSCA (ROSQUINHA) DE SABORES 
(COCO , LEITE E CHOCOLATE): Contendo farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, amido de milho, soro de leite, sal, 
estabilizantes lecitina de soja, fermentos químicos 
bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio. 
Acidulante e aromatizantes. Contem glúten. Devem 
estar de acordo com as exigências da Legislação 
Sanitária em vigor no País ANVISA/MS. VALIDADE: o 
produto deve conter data de fabricação de até 30 dias 
anteriores à data de entrega. 

KG 6.000 

Embalagem 
Primara: plástica 
atóxica com  
400g . 
Embalagem 
Secundária: caixa 
de papelão com 4 
kg 

R$ 8,49 

13 

CANELA EM PÓ COM 30 GM:  especiaria de primeira 
qualidade, cascas do tronco de canela da Índia moída, 
sem adulterações e contaminações de qualquer 
espécie. Embalagem deve conter os ingredientes, 
tabela nutricional, data de fabricação/manipulação, 
data de validade e número do lote.  

UND 200 

Embalagem 
Primara: unidade 
com 30 grama        
Embalagem 
Secundária: caixa 
de papelão 

R$ 2,03 

14 

CARNE BOVINA RESFRIADA DE 1° QUALIDADE 
(MOÍDA): Resfriado. Carne com aspecto próprio, cor 
vermelho brilhante sem manchas esverdeadas e odor 
característico. Deve conter registro no órgão 
competente e comprovação de serviço de inspiração 
SIM, SIE ou SIF. Manipulada em condições higiênica 
adequada e sem adição de substancias química.    

KG 10.000 

Embalagem 
contendo 1 kg 
com etiqueta de 
identificação 
(validade, peso, 
procedência do 
número do 
registo no  SIM, 
SIE ou SIF em 
cada 
embalagem. 

R$ 19,95 

15 

CARNE BOVINA RESFRIADA DE 1° QUALIDADE 
(TRASEIRA):Resfriado. Carne com aspecto próprio, cor 
vermelho brilhante sem manchas esverdeadas e odor 
característico. Deve conter registro no órgão 
competente e comprovação de serviço de inspiração 
SIM, SIE ou SIF. Manipulada em condições higiênica 
adequada e sem adição de substancias química.  

KG 10.000 

Embalagem 
contendo 1 kg 
com etiqueta de 
identificação 
(validade, peso, 
procedência do 
número do 
registo no SIM, 
SIE ou SIF em 
cada 
embalagem. 

R$ 23,40 
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16 

CARNE EM CONSERVA ENLATADO COM 320: Carne 
bovina em conserva, obtida a partir de carnes bovinas 
cortadas em cubos, isentas de peles, veias, 
aponevroses, cartilagens, intestinos, tendões ou 
fragmentos de ossos e outros tecidos inferiores, sendo 
submetido a processo tecnológico adequado. Poderá 
conter o caldo do cozimento da carne e sal. O produto 
deve ser acondicionado em recipiente metálico, 
envernizado internamente, sanitário, hermeticamente 
fechado e esterilizado através de em processo térmico 
que garanta a esterilidade comercial, sendo estável à 
temperatura ambiente e proveniente de 
estabelecimento sob inspeção oficial. 

LT 3.400 

Embalagem 
Primara: unidade 
de 320g                    
Embalagem 
Secundária: caixa 
de papelão 

R$ 4,45 

17 
CEBOLA REGIONAL: Branca, compacta e firme, sem 
lesões de perfurações e cortes, e coloração 

KG 4.000 

Embalagem: 
deverão estar 
condicionadas 
em malhas sacos 
de até 20 KG 

R$ 5,16 

18 
CENOURA: Com coloração própria, livres de danos 
mecânicos, em perfeitas condições de conservação e 
maturação. 

KG 3.000 

Transportadas 
em basquetas. A 
entrega deste 
produto deverá 
ser realizada em 
caixa plástica 
vazada (tipo 
engradado). 

R$ 4,51 

19 

CHARQUE BOVINO PONTA DE AGULHA: Contendo 
basicamente em cada porção de 30 gramas: Gorduras 
totais: 05 gramas. Gorduras saturadas: 1,7 gramas. 
Gorduras trans: 0,3 gramas, com identificação 
(validade, peso, procedência, número do registro no 
SIF, SIE ou SIM) em cada embalagem. Devem estar de 
acordo com as exigências do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. VALIDADE: o produto deve 
conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à 
data de entrega. 

KG 5.000 

Embalagem 
Primaria: plástica 
a vácuo de 500 g.                                                             
Embalagem 
Secundário: 
fardo de ate 30 
kg. 

R$ 31,25 

20 

COLORIFICO: Produto obtido do grão do urucum com a 
mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó, fino, 
homogêneo, de coloração avermelhada, devendo estar 
sem a presença de sujidades ou matérias estranhas. 

KG 1.600 

Embalagem em 
polietileno 
transparente, 
resistente, em 
pacotes de 100g. 
Fardo com 10 
unidades, 
totalizando 01 kg 

R$ 5,99 
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21 
COMINHO: O cominho em pó é extraído da semente da 
planta Cuminum Cyminum. 

KG 400 

Embalagem em 
polietileno 
transparente, 
resistente, em 
pacotes de 100g. 
Fardo com 10 
unidades, 
totalizando 01 kg 

R$ 23,97 

22 

COXA E SOBRECOXA  DE FRANGO : Carne de frango tipo 
coxa e sobrecoxa congelado, não temperado com pele, 
com adição de água de no máximo 4%. Aspecto próprio, 
não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem 
manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com etiquetas 
de identificação (validade, peso, procedência, número 
do registro no sif, sie ou sim) em cada embalagem. 
Devem estar de acordo com as exigências do ministério 
da agricultura, pecuária e abastecimento. VALIDADE: o 
produto deve conter data de fabricação de até 30 dias 
anteriores à data de entrega. 

KG 6.000 

Embalagem 
Primaria: 
Individual a 
vácuo em sacos 
plásticos de 
polietileno liso, 
atóxico c/ rotulo 
interno de 1 kg/ 
mantida sob 
congelamento.                                      
Embalagem 
Secundária: caixa 
de papelão de 
até 20 kg 

R$ 8,30 

23 

CREME DE LEITE: Deve apresentar cor, sabor, odor, 
característico. Devem estar de acordo com as 
exigências da legislação sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de 
fabricação de até 60 dias anteriores à data de entrega. 

CX 7.500 

Embalagem 
Primaria: Em 
caixa de 200 g.                                                             
Embalagem 
Secundário: caixa 
de papelão até 
10kg. 

R$ 2,70 

24 

FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA TIPO FLOÇÃO: 
Amarela em flocos enriquecida. Embalagem plástica 
contendo 500g, livre de parasitas, odores estranhos, 
substâncias nocivas, prazo de validade mínima de 06 
meses a partir da data deentrega 

KG 2.000 

Embalagem 
Primaria: plástica 
transparente 
atóxica 
resistente com 
500g.                                                             
Embalagem 
Secundário: 
fardo plástico 
transparente ate 
5 kg. 

R$ 3,55 
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25 

FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO: Produto obtido a 
partir de cereal limpo desgerminado, sãos e limpos, 
isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de 
conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou 
rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca ou 
ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. 

KG 7.000 

Embalagem 
Primaria: plástica 
transparente 
atóxica 
resistente com 
01 kg.                                                             
Embalagem 
Secundário: 
fardo plástico 
transparente ate 
10 kg. 

R$ 3,79 

26 

FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO: Produto obtido a 
partir de cereal limpo desgerminado, sãos e limpos, 
isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de 
conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou 
rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca ou 
ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. 

KG 7.000 

Embalagem 
Primaria: plástica 
transparente 
atóxica 
resistente com 
01 kg.                                                             
Embalagem 
Secundário: 
fardo plástico 
transparente ate 
10 kg. 

R$ 3,53 

27 

FARINHA LACTEA: Farinha de trigo/ leite em pó integral 
/ açúcar / sal / vitaminas / sais minerais /aromatizantes. 
Prazo de validade mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega. 

KG 5.000 

Embalagem 
Primaria: Pacote 
com 230g                                                         
Embalagem 
Secundário: caixa 
de papelão   

R$ 13,10 

28 

FEIJAO CARIOQUINHA:  Tipo 1 , novo, de boa qualidade, 
constituídos de grãos inteiros e sãos, Embalagem 
plástica de 01 kg, livre de parasitas (carunchos), odores 
estranhos, substâncias nocivas, pregos, paus, prazo de 
validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 

KG 5.000 

Embalagem 
Primaria: plástica 
transparente 
atóxica 
resistente com 
01 kg.                                                             
Embalagem 
Secundário: 
fardo plástico 
transparente ate 
30 kg. 

R$ 5,44 
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29 

FEIJAO DA PRAIA:  Tipo 1 , novo, de boa qualidade, 
constituídos de grãos inteiros e sãos, Embalagem 
plástica de 01 kg, livre de parasitas (carunchos), odores 
estranhos, substâncias nocivas, pregos, paus, prazo de 
validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 

KG 3.000 

Embalagem 
Primaria: plástica 
transparente 
atóxica 
resistente com 
01 kg.                                                             
Embalagem 
Secundário: 
fardo plástico 
transparente ate 
30 kg. 

R$ 3,80 

30 

FRANGO CONGELADO: Carne de frango congelado com 
adição de 
água de no máximo de 6%. Aspecto próprio, não 
amolecida e 
nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 
cheiro 
e sabor próprios, com ausência de sujidades, parasitos 
e 
larvas. Embalagem em sacos plásticos individuais. 
Devendo 
ser entregue em caminhão refrigerado. 

KG 6.000 

Embalagem 
Primara: plástica 
atóxica.                   
Embalagem 
Secundária: caixa 
de papelão  

R$ 8,33 

31 

IOGURTE SABORES VARIADOS: Sabores variados, em 
embalagem com no mínimo 
90 ml; simples, elaborado a partir de leite, açúcar; 
fermentos lácteos, polpa de frutas; estabilizante, 
acidulante, conservante; conservado entre 1 a 10 graus 
centigrados; validade mínima de 24 dias a contar da 
data da entrega; acondicionado em embalagem 
apropriada; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução 273/05 da ANVISA/MS 

UND 30.000 

Embalagem 
Primara: tipo 
cartela com 6 
und 

R$ 3,36 

32 

LEITE CONDENSADO COM 395: Deve apresentar cor, 
sabor, odor, característico. Devem estar de acordo com 
as exigências da legislação sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de 
fabricação de até 90 dias anteriores à data de entrega. 

CX 3.500 

Embalagem 
Primaria: Em 
caixa de 395 g.                                                             
Embalagem 
Secundário: caixa 
de papelão ate 
10kg. 

R$ 3,83 
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33 

LEITE FERMENTADO COM POLPA DE FRUTAS 
VERMELHAS: Contendo basicamente, leite em pó 
reconstituído, açúcar, amido modificado, preparado de 
polpa de amora, framboesa e morango, aroma natural 
e fermento lácteo, com ph de 4,6 e características 
sensoriais próprias. Devem estar de acordo com as 
exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. VALIDADE: o produto deve conter data 
de fabricação de até 10 dias anteriores a data de 
entrega. 

KG 5.000 

Embalagem 
Primaria: 
Embalagens tipo 
bandeja de 540g                                                             
Embalagem 
Secundário: caixa 
de papelão com 
12 bandeja. 

R$ 1,45 

34 

LEITE DE COCO C/500ml: Leite de coco natural integral 
concentrado isento  de  
sujidades,    parasitas,    larvas, com   aspecto   cor,   
cheiro   e sabor  próprios.  Acondicionado em   vidros   
apropriados   com 500  ml,  embalados  em  caixas de  
papelão  limpas,  integradas e   resistentes.   A 
embalagem deverá conter xternamente os dados  
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número   do   lote, data  de  validade,  
quantidade de    produto    e    atender    as 
especificações     técnicas     da  
ANVISA  e  Inmetro. 

LT 2.500 

Embalagem 
Primaria: Em 
vidro de 500ml.                                                             
Embalagem 
Secundário: caixa 
de papelão com 
12 und. 

R$ 6,29 

35 

LEITE PÓ INTEGRAL: Deve apresentar cor, sabor, odor, 
característico. Devem estar de acordo com as 
exigências da legislação sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de 
fabricação de até 90 dias anteriores à data de entrega. 

KG 14.000 

Embalagem 
Primaria: Saco de 
polietileno com 
embalagem 
contendo 200g.                                                              
Embalagem 
Secundaria: 
fardo de 50 
pacote.                                                                                       

 R$ 21,36 

36 
MAÇA FUGI OU GALA com 180 und: Apresentando grau 
de maturação adequado e manipulação, transporte e 
consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas. 

CXS 1000 
Embalagem 
Primaria: caixa 
com 180 und 

R$ 115,95 
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37 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETT COM SEMOLA: 
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico e corante natural de urucum. Devem estar 
de acordo com as exigências da legislação sanitária em 
vigor no país ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve 
conter data de fabricação de até 120 dias anteriores à 
data de entrega. 

KG 6.000 

Embalagem 
Primaria: Saco de 
polietileno com 
embalagem 
contendo 500g.                                                              
Embalagem 
Secundaria: 
fardo de 10 
pacote.                                                                                      

R$ 2,78 

38 

MACARRAO TIPO PARAFUSO COM SEMOLA: 
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico e corante natural de urucum. Devem estar 
de acordo com as exigências da legislação sanitária em 
vigor no país ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve 
conter data de fabricação de até 120 dias anteriores à 
data de entrega. 

KG 3.000 

Embalagem 
Primaria: Saco de 
polietileno com 
embalagem 
contendo 500g.                                                              
Embalagem 
Secundaria: 
fardo de 10 
pacote.                                                                                      

R$ 2,94 

39 

MAIONESE C/500 grama: tipo   tradicional  - composto   
a   base   de   ovos  
pasteurizados, sal,   açúcar   e outras substâncias 
permitidas, de consistência cremosa,  cor,  cheiro  e  
sabor próprios,  isento  de  sujidades  e seus  
ingredientes  de  preparo em  perfeito estado de 
conservação.    A    embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número   do lote, data de  
validade,  quantidade de    produto    e    atender    as 
especificações     técnicas     da ANVISA  e INMETRO.  

UND 3.000 

Embalagem 
Primaria: Em 
caixa de 500 
grama.                                                             
Embalagem 
Secundário: caixa 
de papelão. 

R$ 4,22 

40 

MASSA PARA MINGAU DE ARROZ: Mucilagem para 
crianças a partir de 06 meses, composta de farinha de 
arroz, açúcar, amido, sais minerais, vitaminas e 
probióticos. É específico para complementar a 
alimentação de crianças a partir do 6º mês de vida. 
VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de 
até 90 dias anteriores a data de entrega. 

KG 6.000 

Embalagem 
Primaria: Pacote 
com 230g                                                         
Embalagem 
Secundário: caixa 
de papelão   

R$ 11,54 
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MARGARINA: Óleos vegetais líquidos e 
interesterificados, agua, sal, leite desidratado 
pasteurizado reconstituído e soro de leite 
reconstituído, vitamina a, estabilizantes, mono e di 
glicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja e ésteres 
de poliglicerol e ácidos graxos, conservadores, sorbato 
de potássio e benzoato de sódio, aroma idêntico ao 
natural de manteiga, acidulante ácido láctico, 
antioxidantes, edta-curcuma e idêntico ao natural, 
betacaroteno. Não contem glúten. VALIDADE: o 
produto deve conter data de fabricação de até 90 dias 
anteriores à data de entrega. 

KG 800 
Embalagem 
Primaria: balde 
com 15 kg 

R$ 7,50 

42 

MILHARINA: 1ª qualidade, fina, do grão de milho 
moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprio; com ausência de umidade, fermentação, 
ranço; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade 
mínima 4 meses a contar da entrega. 

KG 3.000 

Embalagem 
Primaria: plástica 
atóxica 
resistente de até  
500g.                                                                                           
Embalagem 
Secundaria: 
fardo de 20 
pacote.                                                                                       

R$ 2,90 

43 

MILHO PARA MUNGUSA: Tipo 1, classe branca, 
categoria misturada, isento de parasitas, mofo, odores 
estranhos, substancias nocivas, matérias terrosas e 
outros. Devem estar de acordo com as exigências da 
legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS. 
VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de 
até 90 dias anteriores à data de entrega. 

KG 5.000 

Embalagem 
Primaria: plástica 
transparente, 
atóxica 
resistente de ate  
500g.                                                              
Embalagem 
Secundaria: 
fardo de 20 
pacote.                                                                                      

R$ 4,16 

44 

MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL: Molho elaborado a 
partir das partes comestíveis do tomate adicionado de 
especiarias, sal e açúcar. Composição: tomate, polpa de 
tomate, amido, óleo vegetal, cebola, salsa em flocos, 
alho em pó, açúcar e sal. Não contém glúten. Deve 
apresentar cor, sabor, odor, característico, consistência 
pastosa. Devem estar de acordo com as exigências da 
legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS. 
VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de 
até 90 dias anteriores à data de entrega. 

KG 3.000 

Embalagem 
Primaria: tetra 
park de ate 520 g                            
Embalagem 
Secundária: caixa 
de papelao ate 
10 kg 

R$ 5,65 
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OLEO DE SOJA REFINADO: Alimentício, produto 
refinado e de acordo com os padrões legais. Devem 
estar de acordo com as exigências da legislação 
sanitária em vigor no país ANVISA/MS. VALIDADE: o 
produto deve conter data de fabricação de até 90 dias 
anteriores à data de entrega. 

GAR. 5,000 

Embalagem 
Primaria: de pet 
de ate 900 ml.                            
Embalagem 
Secundária: caixa 
de papelão ate 
20 und 

R$ 4,46 

46 
OVO DE GALINHA: TIPO:  De galinha, branco, médio, 
isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, 
acondicionado em embalagem apropriada. 

UND 30.000 

 Embalagem 
Primaria: 
Bandeja de 30 
unidades 

R$ 0,49 

47 

PÃO DE HAMBÚRGUER:  Pão In natura tipo 
hambúrguer de 50g. cada unidade, acondicionado em 
sacos transparentes branca, bem limpa, produto 
próprio para o consumo humano em conformidade com 
a legislação em vigor. 

UND 80.000 

Embalagem 
Primaria: 
Embalagem em 
polietileno, 
atóxica e 
transparente. 

R$ 0,39 

48 

PÃO DE LEITE:  Pão In natura tipo leite de 50g. cada 
unidade, acondicionado em sacos transparentes 
branca, bem limpa, produto próprio para o consumo 
humano em conformidade com a legislação em vigor. 

UND 80.000 

Embalagem 
Primaria: 
Embalagem em 
polietileno, 
atóxica e 
transparente. 

R$ 0,39 

49 

PÃO DOCE:  Pão In natura tipo doce de 50g. cada 
unidade, acondicionado em sacos transparentes 
branca, bem limpa, produto próprio para o consumo 
humano em conformidade com a legislação em vigor. 

UND 80.000 

Embalagem 
Primaria: 
Embalagem em 
polietileno, 
atóxica e 
transparente. 

R$ 0,39 
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PRESUNTO DE PERU FATIADO: Sobrecoxa de peru, 
água, proteína de soja, sal, sal hipossódico, açúcar, 
estabilizantes: tripolifosfato de sódio, pirofosfato 
tetrassódico e hexametafosfato de sódio, 
aromatizantes: aroma natural de fumaça e aromas 
naturais, antioxidante: isoascorbato de sódio, 
conservador: nitrito de sódio, corante: carmim de 
cochonilha. Fatias finas em torno de 20g  cada Deverá  
apresentar  coloração,  odor  e  aspectos característicos. 
Contendo  na  embalagem  a  identificação do produto, 
peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos 
oficiais e selo de inspeção do órgão competente  e data 
de embalagem. 

KG 3.000 

Embalagem 
Primaria: 
Produto de boa 
qualidade fatiado 
em embalagem 
bandeja de 
isopor com 
plástico, 
devidamente 
identificado com 
marca do 
produto, peso e 
data de validade 
e registro no SIF 
ou IMA . 

R$ 25,45 

51 

 PEITO DE FRANGO: Carne de frango tipo peito 
congelado, não temperado com pele, com adição de 
água de no máximo 4%. Aspecto próprio, não amolecida 
e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. Com etiquetas de identificação 
(validade, peso, procedência, número do registro no sif, 
sie ou sim) em cada embalagem. Devem estar de acordo 
com as exigências do ministério da agricultura, pecuária 
e abastecimento. VALIDADE: o produto deve conter 
data de fabricação de até 30 dias anteriores à data de 
entrega. 

KG 3.000 

Embalagem 
Primaria: 
Individual a 
vácuo em sacos 
plásticos de 
polietileno liso, 
atóxico c/ rotulo 
interno de 1 kg/ 
mantida sob 
congelamento.                                      
Embalagem 
Secundária: caixa 
de papelão de 
ate 20 kg 

R$ 11,00 

52 

PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA BRANCA E ESCURA: 
grãos obtidos de plantas sadias, sabor carne, contendo 
no mínimo 90% de grãos na cor característica. Deve ter 
como limite máximo 2% de impurezas.  

KG 4.000 

Embalagem 
Primaria: 
Embalagem em 
polietileno, 
atóxica e 
transparente, 
contendo 400g. 

R$ 11,10 
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QUEIJO MUSSARELA FATIADA: produto com massa 
amarelo esbranquiçada, firme, compacta e de sabor 
ligeiramente ácido. Possui formato retangular e, 
quando aquecido derrete designando uma 
característica elástica. O produto deverá ser entregue 
resfriado em . 

KG 3,000 

Embalagem 
Primaria: 
Produto de boa 
qualidade fatiado 
em embalagem 
bandeja de 
isopor com 
plástico, 
devidamente 
identificado com 
marca do 
produto, peso e 
data de validade 
e registro no SIF 
ou IMA . 

R$ 25,95 

54 

REPOLHO BRANCO: Produtos sãos, limpos e de boa 
qualidade, sem defeitos, suficientemente 
desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade e uniformidade no tamanho e na cor.  

KG 3.000 Embalagem 
Primaria: 
Deverão esta 
acondicionadas 
em caixas 
plásticas vazadas  

R$ 6,00 

55 

SAL REFINADO IODADO: Refinado iodado, beneficiado 
e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas 
orgânicas, areias e fragmentos de conchas. Produzido e 
embalado em conformidade com a legislação vigente. 
Devem estar de acordo com as exigências da legislação 
sanitária em vigor no país ANVISA/MS. VALIDADE: o 
produto deve conter data de fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega. 

KG 2.000 

Embalagem 
Primaria: plástica 
transparente 
atóxica 
resistente com 
01 kg.                                                             
Embalagem 
Secundário: 
fardo plástico 
transparente ate 
30 kg. 

R$0,96 
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SALSICHA HOT-DOG: salsicha hot-dog, obtida de carne 
mecanicamente separada de aves, recortes de frango 
sem osso, água, miúdos de frango (moela e fígado), 
proteína de soja, pele de suíno, , sal refinado, fécula de 
mandioca, condimento preparado contém 
aromatizante:, açúcar, acidulante – ácido láctico – ins-
270, estabilizante – tripolisfato de sódio, ins451i, 
antioxidante – eritorbato de sódio – ins-316, 
conservante – nitrito e nitrato de sódio – ins250 e 
ins251, corante de urucum – ins160b, odor: 
característico, sabor: próprio, apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer outras substância contaminante 
que possa altera-la ou encobrir alguma alteração. Com 
etiquetas de identificação (validade, peso,procedência, 
número do registro no sif, sie ou sim) em cada 
embalagem. Devem estar de acordo com as exigências 
do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento. 
VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de 
até 30 dias anteriores à data de entrega. 

KG 5.000 

Embalagem 
Primaria: 
individual de até 
5 kg em sacos 
plásticos de 
polietileno liso, 
atóxico c/ rotulo 
interno.                                                             
Embalagem 
Secundário: caixa 
de papelão 
ondulado de 
capacidade até 
30 kg. Mantida 
sob 
congelamento a-
18 °c 

R$ 8,25 

57 

SALSICHA TIPO VIENA: Salsicha tipo viena obtida de 
carne mecanicamente separada de aves, recortes de 
frango sem osso, água, miúdos de frango (moela e 
fígado), proteína de soja, pele de suíno, , sal refinado, 
fécula de mandioca, condimento preparado contém 
aromatizante: (sal, 4pimenta em pó e óleo resina de 
páprica), açúcar, acidulante – ácido láctico – ins-270, 
estabilizante – tripolisfato de sódio, ins451i, 
antioxidante – eritorbato de sódio – ins-316, 
conservante – nitrito e nitrato de sódio – ins250 e 
ins251, corante de urucum – ins160b, odor: 
característico, sabor: próprio, apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer outras substância contaminante 
que possa altera-la ou encobrir alguma alteração. Com 
etiquetas de identificação (validade, peso,procedência, 
número do registro no sif, sie ou sim) em cada 
embalagem. Devem estar de acordo com as exigências 
do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento.  

KG 4.000 

Embalagem 
Primaria: Latas 
de Aço. 300 
grama peso 
liquido.                                                             
Embalagem 
Secundário: 
Caixa de papelão. 

R$ 7,72 

58 

SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL: Ingredientes: 
sardinha, óleo de soja, agua e sal. Não contem glúten. 
VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de 
até 180 dias anteriores à data de entrega. 

KG 5.000 

Embalagem 
Primaria: Latas 
de Aço.                                                             
Embalagem 
Secundário: 
Caixa de papelão. 

R$ 21,97 
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SELETA DE  LEGUMES EM LATA:  Seleta de Legumes é a 
mistura de vegetais e leguminosas selecionadas, 
imersas em líquido de cobertura apropriado, que após 
envasamento hermético em embalagem apropriada 
sofrem adequado processo tecnológico de cozimento e 
esterilização. O produto deverá ser preparado com 
ervilhas em grãos, cenoura e batata cortadas em cubos. 
O produto deve ser acondicionado em recipiente 
metálico, envernizado internamente, sanitário, 
hermeticamente fechado e esterilizado através de 
processo térmico que garanta a esterilidade comercial, 
sendo estável à temperatura ambiente. O produto 
deverá estar de acordo com a legislação vigente 

KG 4.000 

Embalagem 
Primaria: Latas 
de Aço.  200 
grama peso 
drenado.                                                                            
Embalagem 
Secundário: 
Caixa de papelão. 

R$ 2,31 
 

60 

SUCO CONCENTRADO DE POLPA DE FRUTA DE GOIABA 
500ml : Composto líquido extraído pelo esmagamento 
do líquido, qualidade pasteurizado obtido da polpa da 
fruta madura, submetido a processo tecnológico 
adequado, isento de fragmentos das partes não 
comestíveis, com aspecto em cor, cheiro e sabor 
próprio, acondicionado em garrafas de 500 ml cada. 

LT  3,000 

Embalagem 
Primaria:  de pet 
de ate 500 ml.                            
Embalagem 
Secundária: 
fardo plásticos 12 
und 

R$4,29  

61 

SUCO CONCENTRADO DE POLPA DE FRUTA DE 
MARACUJA 500ml : Composto líquido extraido pelo 
esmagamento do líquido, qualidade pasteurizado 
obtido da polpa da fruta madura, submetido a processo 
tecnológico adequado, isento de fragmentos das partes 
não comestíveis, com aspecto em cor, cheiro e sabor 
próprio, acondicionado em garrafas de 500 ml cada. 

LT 3.000 

Embalagem 
Primaria: de pet 
de ate 500 ml.                            
Embalagem 
Secundária: 
fardo plásticos 12 
und 

R$ 7,50 

62 

SUCO CONCENTRADO DE POLPA DE FRUTA DE CAJU 
500ml : Composto líquido extraido pelo esmagamento 
do líquido, qualidade pasteurizado obtido da polpa da 
fruta madura, submetido a processo tecnológico 
adequado, isento de fragmentos das partes não 
comestíveis, com aspecto em cor, cheiro e sabor 
próprio, acondicionado em garrafas de 500 ml cada. 

LT 3.000 

Embalagem 
Primaria: de pet 
de ate 500 ml.                            
Embalagem 
Secundária: 
fardo plásticos 12 
und 

R$ 3,44 

63 
TOMATE: De 1° qualidade, tamanho médio, limpos, 
firmes, livres de terras ou corpos estranho aderente a 
superfície externa, sem alterações verdes ou brotando. 

KG 1.500 

Deverá ser 
entregue em 
caixa plásticas 
vazadas (tipo 
engradado). 

R$6,10  
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VINAGRE: Produto translúcido e de cor, sabor e odor 
característico. Devem estar de acordo com as 
exigências da legislação sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega. 

VIDRO 2.000 

Embalagem 
Primaria: de pet 
de ate 750 ml.                            
Embalagem 
Secundária: caixa 
de papelão  

R$ 1,90 
 

65 
CAFÉ: em po soluvel moido torrado extra,empacotado 
a vacuo. 

KG 3.000 

Tipo moído 
torrado 
,extra,embalage
m aluminada 
interna e 
externamente 
,embalado a 
vácuo 
.VALIDADE:o 
produto deve 
conter da de 
fabricação de ate 
30 dias 
anteriores á data 
de entrega 

16,66 

66 
AROMA ESSENCIA ARTIFICIAL PARA FINS 
ALIMENTICIOS SABORES:baunilha:embalagem 30 ml 

UND 200 

aroma essência 
artificial para 
fins alimentícios 
sabores:baunilh
a:embalagem 30 
ml 

2,39 

67 MASSA DE MINI PIZZA SEMI PRONTA: UND 80.000 

Massa de mini 
pizza semi 
pronta,disco 
com 11 cm de 
diâmetro  

0,50 
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