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1

Achocolatado em pó fino e homogêneo de preparo 

instantâneo, sabor chocolate, com no máximo 25 mg 

de sódio por porção, isento de sujidades e materiais 

estranhos. Composição: Açúcar, cacau em pó, 

maltodextrina, minerais (carbonato de cálcio e 

pirofosfato férrico), vitaminas (acetato de retinila, 

mononitrato de tiamina, riboflavina, nicotinamida, 

cloridrato de piridoxina, cianocobalamina, 

pantotenato de cálcio e D-biotina), emulsificante 

lecitina de soja, aromatizantes e antioxidante ácido 

ascórbico. Apresentação da embalagem: lata em 

alumínio e tampa plástica atóxica. Capacidade: 400g 

de peso. Características adicionais: A embalagem 

deverá conter externamente no rótulo original de 

fábrica os dados de identificação e procedência, 

informações nutricionais, número de lote, data de 

validade, quantidade do produto. Com registro no 

órgão competente. Validade mínima de 03 meses a 

partir da data de entrega. Marca sugerida: Nescau ou 

similar.

463556

Lata

c/ 400g 6.000 6.000 R$ 6,59                     39.540,00 600 MENSAL SIM Aberto R$ 0,02

2

Açúcar, tipo refinado, especial, origem vegetal, 

composição sacarose de cana-de-açúcar. isento de 

sujidades e materiais estranhos ao produto. 

Embalagem primária em plástico atóxico e 

embalagem secundária em plástico transparente. 

Características adicionais: A embalagem deverá 

conter externamente no rótulo original de fábrica os 

dados de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto. Com registro no órgão 

competente. Marca sugerida: União, Neve ou similar.

463994 Kg 9.000 9.000 R$ 2,87                     25.830,00 900 MENSAL SIM Aberto R$ 0,01

3

Adoçante artificial aspecto físico líquido límpido e 

transparente. Principal ingrediente: SUCRALOSE. 

ISENTO DE SACARINA SÓDICA, CICLAMATO 

SÓDICO E ASPARTAME. Embalagem: Frascos de 

polietileno atóxico contendo externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número de lote, quantidade do produto, 

número de registro e apresentar validade mínima de 

6 (seis) meses a partir da data de entrega. Registro no 

Ministério da Saúde de acordo com a Portaria 38 de 

13/01/98 da ANVISA e NTA 83 (Decreto 

12.486/78).  Embalagem com 100 ml. 

436134

Frasco

 c/

100 ml
350 350 R$ 9,13                        3.195,50 70 MENSAL SIM Aberto R$ 0,02

4

Amendoim selecionado, torrado, sem casca, sem sal 

e isento de sujidades e contaminações. Presença na 

embalagem do rótulo original de fábrica com a 

identificação e a procedência do produto, com 

número do lote, data de fabricação, data de validade, 

informações nutricionais, bem como quantidade do 

produto. Validade de 06 meses a contar da data de 

entrega. Com registro no órgão competente.

389763 Kg 600 600 R$ 29,92                     17.952,00 60 MENSAL SIM Aberto R$ 0,05

5

Amido de milho. Produto amiláceo extraído do 

milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e 

limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não 

podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. 

Apresentação: em pó. Deverá produzir ligeira 

crepitação quando comprimido entre os dedos. 

Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo 

de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. 

Aplicação culinária. Embalagem contendo rótulo 

original de fábrica com dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto, data de validade mínima 

de 6 meses a partir da data de entrega.  Com registro 

no órgão competente. Embalagem de 1kg. Marca 

sugerida: Maizena, Apti ou similar

459077 Kg 300 300 R$ 13,93                        4.179,00 30 MENSAL SIM Aberto R$ 0,03
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6

Arroz tipo 1, grupo beneficiado, subgrupo 

parboilizado, classe longo fino. Produto com 

coloração uniforme e característica do arroz tipo 1. 

Isento de mofo, odores estranhos e substâncias 

nocivas. Apresentação: Embalagem primária em 

sacos plásticos transparentes atóxicos de 5 Kg e 

embalagem secundária também em plástico 

transparente. Características adicionais: A 

embalagem deverá conter externamente no rótulo 

original de fábrica os dados de identificação e 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do produto. Com 

registro no órgão competente. Prazo de validade 12 

meses. Favor cotar o preço de cinco quilos. Marcas 

sugeridas: Camil,  Carreteiro, Máximo, Tio João, 

Bom no Prato ou similar.

458908

Pacote c/

5 Kg 25.000 25.000 R$ 14,37                   359.250,00 
625 

SEMANAL
NÃO Aberto R$ 0,03

7

Arroz tipo 1, grupo beneficiado, subgrupo 

parboilizado, classe longo fino. Produto com 

coloração uniforme e característica do arroz tipo 1. 

Isento de mofo, odores estranhos e substâncias 

nocivas. Apresentação: Embalagem primária em 

sacos plásticos transparentes atóxicos de 1 Kg e 

embalagem secundária também em plástico 

transparente. Características adicionais: A 

embalagem deverá conter externamente no rótulo 

original de fábrica os dados de identificação e 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do produto. Com 

registro no órgão competente. Prazo de validade 12 

meses. Favor cotar o preço de um quilo. Marcas 

sugeridas: Camil, Carreteiro, Máximo, Bom no Prato 

ou similar.

458908 Kg 1.500 1.500 R$ 3,56                        5.340,00 
75 

QUINZENAL
SIM Aberto R$ 0,01

8

Azeite de oliva, tipo extra virgem. Produto da 

prensagem a frio da azeitona, de coloração amarela 

esverdeado, com acidez max. ≤0,5%, índice de 

peróxidos (mEq/kg) ≤ 20, extinção específica no 

ultravioleta 270nm ≤0,22; Delta K ≤ 0,01| 232nm ≤ 

2,50. Isento de mistura com qualquer outro tipo de 

óleo ou demais produtos. Apresentação embalagem 

de vidro escuro, com 500 ml, com tampa de rosca e 

lacre fácil de remover, podendo ser tampado 

novamente, após o uso. Com validade mínima de 6 

(seis) meses a partir da data de entrega. Produto não 

deve ter sido reprovado pelo Ministério da 

Agricultura na Operação Isis, iniciada em 2016.

463696

Embalagem 

c/ 500 ml 1.000 1.000 R$ 22,35                     22.350,00 200 MENSAL SIM Aberto R$ 0,05

9

Azeite de oliva. tipo extra virgem. Acidez não 

superior a 1 %. Apresentação sachê de 4 ml. Com 

registro no órgão competente. Cotar a caixa com 200 

unidades de sachês de 4ml.

463698 Unidade 1.800 1.800 R$ 55,54                     99.972,00 180 MENSAL NÃO Aberto R$ 0,10

10

Azeitona, apresentação preta, fatiada, tamanho 

médio, frutos uniformes, livres de manchas. 

Conservada em água e sal (salmoura) sem turbidez. 

Embalagem plástica atóxica contendo rótulo original 

de fábrica com dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, quantidade 

do produto, data de validade mínima de 6 meses a 

partir da data de entrega.  Com registro no órgão 

competente. Apresentação: Balde de 2 Kg drenado. 

Marca sugerida: Ting, Campo Belo ou similar.

459648
Embalagem 

2Kg 
200 200 R$ 43,24                        8.648,00 20 MENSAL SIM Aberto R$ 0,05

11

Azeitona, apresentação verde escuro, fatiada, 

tamanho médio, frutos uniformes, livres de manchas. 

Conservada em água e sal (salmoura) sem turbidez. 

Embalagem plástica atóxica contendo rótulo original 

de fábrica com dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, quantidade 

do produto, data de validade mínima de 6 meses a 

partir da data de entrega. Com registro no órgão 

competente. Apresentação: Balde de 2 Kg drenado. 

Marca sugerida: Ting, Campo Belo ou similar.

459650
Embalagem 

2Kg 
300 300 R$ 35,79                     10.737,00 30 MENSAL SIM Aberto R$ 0,05
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12

Batata frita, espécie inglesa, tipo palha fina, 

crocante, isenta de gordura vegetal hidrogenada e 

conservantes artificiais como ingredientes. 

Coloração dourada clara, sem chegar ao marrom e 

ausência de pontos ou traços escuros, sem sujidades, 

sem sabor residual de óleo. Características 

adicionais: sem colesterol e sem conservantes. 

Embalagem primária em plástico atóxico contendo 

rótulo original de fábrica com dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto, prazo de validade. 

Possui embalagem secundária em plástico 

transparente. Com registro no órgão competente. 

Apresentação embalagem de 01 Kg. Marca sugerida: 

Rei Paraíso ou similar

463707 Kg 3.000 3.000 R$ 18,42                     55.260,00 300 MENSAL SIM Aberto R$ 0,03

13

Café em pó homogêneo, tipo torrado e moído, 

categoria tradicional, de primeira qualidade, 

ingrediente: 100% café, com amargor típico, sabor e 

aroma característicos. Deve apresentar selo da ABIC 

(Associação Brasileira da Indústria do Café) – O 

mesmo deve ter nota mínima de 4,5 (de nível de 

qualidade do café) - com tolerância de 1% de 

impurezas. Ausência de substâncias estranhas, larvas 

e parasitos. Umidade máxima de 6%p/p e resíduo 

mineral fixo máximo de 5%p/p, cafeína mínima de 

0,7%p/p. Presença de rótulo original do fabricante 

com dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, quantidade 

do produto, prazo de validade e data de fabricação. 

Embalagem à vácuo de 500g e embalagem 

secundária em plástico transparente.

463587
Embalalage

m c/ 500g
2.000 2.000 R$ 10,66                     21.320,00 400 MENSAL SIM Aberto R$ 0,03

14

Canjica de milho, grupo misturada, subgrupo 

despeliculada, classe branca, tipo 1,  com grãos 

beneficiados, polidos, limpos, isentos de sujidades, 

parasitas e larvas, contendo rótulo original de fábrica 

com dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, quantidade 

do produto, prazo de validade e data de fabricação; 

Com registro no órgão competente. Aplicação: 

culinária; Embalagem primária em plástico 

transparente atóxico de 500g e embalagem 

secundária também em plástico transparente. Marca 

sugerida: Yoki, Sinhá, Pink, Chinezinho, Kisabor ou 

similar.

463690
Embalalage

m c/ 500g
60 60 R$ 4,51                           270,60 

30 

SEMESTRAL
SIM Aberto R$ 0,01

15

Creme de leite. Alimento de origem animal, 

embalado em tetrapack ou em lata, limpa, não 

amassada, não estufada, resistente. Produto 

tradicional, obtido através do leite de vaca, com no 

mínimo 17% de gordura láctea, conservação 

ambiente seco e arejado.  A embalagem deverá 

conter externamente rótulo original com os dados de 

identificação, de procedência, informações 

nutricionais, número do lote, quantidade do produto, 

prazo de validade e data de fabricação. Atender as 

exigências do Ministério da Agricultura e DISPOA, 

conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do 

Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de origem Animal. Prazo de validade 

mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

Apresentação: Embalagem de 1kg. Com registro do 

órgão competente. Marca sugerida: Piracanjuba, 

Itambé, Elegê ou similar

446532 Kg 600 600 R$ 13,13                        7.878,00 120 MENSAL SIM Aberto R$ 0,03

16

Ervilha em conserva. Ingredientes: grãos de 

ervilhas, água, sal e açúcar. A embalagem deverá 

conter externamente no rótulo original de fábrica os 

dados de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto. Com registro no órgão 

competente. Validade: a partir de 6 meses da data de 

entrega. Aplicação: Alimentação humana. 

Embalagem: lata de 2kg

462823

Embalagem

c/ 2kg 350 350 R$ 11,88                        4.158,00 35 MENSAL SIM Aberto R$ 0,03
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17

Ervilha seca, tipo 01.                                                 

Características: O produto deverá ser constituído de 

no mínimo 95 % de ervilhas, partidas, de tamanho e 

formato naturais, maduras, limpas e secas. Deverá 

obedecer aos limites máximos de tolerância de 

matérias estranhas e impurezas para o tipo I, 

correspondente a 0,5% conforme anexo I da portaria 

nº 65 de 16/02/1993 do Ministério da Agricultura.

Características Adicionais: grãos partidos, cor 

própria, odor característico e isento de odores 

estranhos.                      Livre de insetos e 

contaminações. Com umidade permitida em lei, 

isento de material terroso, sujidades, insetos, demais 

contaminantes e mistura de outras espécies.         

Acondicionado em embalagem primária em plástico 

de 500g, atóxico, transparente e embalagem 

secundária plástica resistente com peso líquido de 30 

kg.

A embalagem deverá conter externamente no rótulo 

original de fábrica os dados de identificação e 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do produto. Com 

registro do Ministério da Agricultura.

Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da 

entrega do produto.

Marcas sugeridas: Yoki, Camil, Granfino, Sinhá, 

Pink ou similar.

464570
Embalagem 

de 500g
900 900 R$ 7,32                        6.588,00 90 MENSAL SIM Aberto R$ 0,02

18

Extrato de tomate concentrado, isentos de peles e 

sementes, aspecto físico pastoso consistente, 

coloração vermelho intenso. Ingredientes tomate, sal 

e açúcar, não ultrapassando 1% de açúcar e 5% de 

cloreto de sódio como percentual de valor diário. 

Acondicionado em recipiente de folha de flandres, 

íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, 

com tampa à vácuo. A embalagem em lata de 

alumínio deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto. Deverá apresentar validade 

mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

Com registro no órgão competente. Apresentação: 

embalagem de c/ 2 kg.  Marca sugerida: Elefante, 

Predilecta, Bonare, Stella D´ouro, Pomarola ou 

similar.

459670
Embalagem 

com 2kg
1.500 1.500 R$ 14,49                     21.735,00 

75 

QUINZENAL
SIM Aberto R$ 0,03

19

Farinha de mandioca de 1ª qualidade. Apresentação 

branca. Grupo seca, TORRADA, subgrupo fina. 

Embalagem primária em plástico transparente 

atóxico de 1kg, limpo, não violado e embalagem 

secundária de 20kg também em plástico transparente.  

A embalagem deverá conter externamente no rótulo 

original de fábrica os dados de identificação e 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do produto. Com 

registro no órgão competente. Deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega. De acordo com a resolução 12/78 da 

CNNPA. Marcas sugeridas: Yoki, Granfino, Pink ou 

similar

458920 Kg 4.000 4.000 R$ 6,10                     24.400,00 
200 

QUINZENSAL
SIM Aberto R$ 0,02

20

Farinha de milho amarela. Matéria prima milho, 

apresentação em flocos, Produto em perfeito estado 

de conservação. Ausência de impurezas, isenta de 

bolores e sabor desagradável. Não poderá estar 

úmida. Embalagem primária em plástico transparente 

atóxico, limpo e não violado de 500 g e embalagem 

secundária também em plástico transparente. A 

embalagem deverá conter externamente no rótulo 

original de fábrica os dados de identificação e 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do produto. Com 

registro no órgão competente. Validade mínima de 

06 meses a partir da data de entrega. Marcas 

sugeridas: Yoki, Pink, Hiraki, Kisabor ou similar

459017

Embalagem 

c/ 500 g 2.500 2.500 R$ 5,22                     13.050,00 200 MENSAL SIM Aberto R$ 0,02
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21

Farinha de trigo. Matéria prima trigo, apresentação 

pó fino, característica adicional sem fermento, cor 

branca. 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 Ausência 

de impurezas, isenta de bolores e sabor desagradável. 

Com uma extração máx. de 20%, com teor máx. de 

cinzas de 0,68%, com no mínimo de glúten seco de 

6%p/p. Embalagem primária em plástico transparente 

atóxico, limpo e não violado de 1kg e embalagem 

secundária de 20kg também em plástico transparente. 

A embalagem deverá conter externamente no rótulo 

original de fábrica os dados de identificação e 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do produto. Com 

registro no órgão competente. Validade 06 meses a 

partir da data de entrega. Marcas sugeridas: Dona 

Benta, Boa Sorte ou similar

460262 Kg 100 100 R$ 3,47                           347,00 
20 

BIMESTRAL
SIM Aberto R$ 0,01

22

Feijão, tipo carioca, tipo 1, novo, constituído de 

grãos inteiros e sadios, com umidade permitida em 

lei, isento de material terroso, sujidades e mistura de 

outras espécies, acondicionado em pacote de 01 kg. 

Embalagem primária em plástico transparente 

atóxico e embalagem secundária também em plástico 

transparente. A embalagem deverá conter 

externamente no rótulo original de fábrica os dados 

de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto. Validade: 6 meses a partir da 

data de entrega (empacotado). Com registro do 

Ministério da Agricultura. Marcas sugeridas: Camil, 

Chocolate,  Combrasil, Kicaldo, Máximo  ou similar.

464553 Kg 5.000 5.000 R$ 6,26                     31.300,00 
250 

QUINZENSAL
SIM Aberto R$ 0,02

23

Feijão tipo 1, grupo anão,  classe preto, novo, 

constituído de grãos inteiros, com teor de umidade 

máxima de 15%, isento de material terroso, 

sujidades, mistura de outras variedades e espécies. 

Embalagem primária de 1kg, em plástico 

transparente atóxico, limpo e não violado e 

embalagem secundária também em plástico 

transparente. A embalagem deverá conter 

externamente no rótulo original de fábrica os dados 

de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto. Com registro do Ministério 

da Agricultura. Validade: 6 meses a partir da data de 

entrega (empacotado). Marcas sugeridas: Camil,  

Chocolate,  CombrasIL, Kicaldo, Máximo, Gibi ou 

similar.

464552 Kg 48.000 48.000 R$ 6,24                   299.520,00 
1.200 

SEMANAL
NÃO Aberto R$ 0,02

24

Feijão, tipo vermelho, tipo 01, classe cores, novo, 

constituído de grãos inteiros e sadios, com umidade 

permitida em lei, isento de material terroso, sujidades 

e mistura de outras espécies. Acondicionado em 

embalagem primária em plástico transparente atóxico 

de 1 kg, limpo e não violado e embalagem secundária 

também em plástico transparente resistente com peso 

líquido de 30 kg. A embalagem deverá conter 

externamente no rótulo original de fábrica os dados 

de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto. Com registro do Ministério 

da Agricultura. Prazo de validade de no mínimo 6 

meses a partir da entrega do produto. Marcas 

sugeridas: Combrasil, Kicaldo, Urbano ou similar.

464558 Kg 2.500 2.500 R$ 9,79                     24.475,00 
250 

QUINZENAL
SIM Aberto R$ 0,02

25

Fermento, tipo químico, aspecto físico pó, seco, 

instantâneo composto de pirofosfato ácido de sódio, 

bicarbonato de sódio, fosfato de mono-cálcio, 

Aplicação: culinária. Embalagem hermeticamente 

fechada. Com dados no rótulo original de fábrica de 

identificação, procedência, informações nutricionais, 

número de lote, data de validade e quantidade do 

produto. Prazo de validade mínima de 6 (seis) meses 

a partir da data de entrega. Resolução - CNNPA nº 

38, de 1977. Apresentação: Lata de 100g Marca 

sugerida: Apti, Royal ou similar

459586

Lata 

c/ 100g 30 30 R$ 2,78                             83,40 
15 

SEMESTRAL 
SIM Aberto R$ 0,01
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26

Fubá de milho. Produto obtido pela moagem do grão 

de milho, desgerminado ou não, fabricado a partir de 

matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 

terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidos ou 

rançosos, com umidade máxima de 15%p/p, com 

acidez máxima de 5%p/p, com no mínimo de 7%p/p 

de proteína. Características adicionais: fino, com 

rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a 

mais do peso antes da cocção. Aplicação: culinária. 

Validade de no mínimo 6 meses a partir da data de 

entrega. Embalagem primária em plástico 

transparente de 1kg atóxico, limpo e não violado e 

embalagem secundária também em plástico 

transparente. A embalagem deverá conter 

externamente no rótulo original de fábrica os dados 

de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto. Com registro no órgão 

competente. Marca sugerida: Yoki, Granfino, Sinhá 

ou similar

459013 Kg 1.500 1.500 R$ 3,77                        5.655,00 150 MENSAL SIM Aberto R$ 0,01

27

Grão de Bico. Constituído de grão inteiro, tipo 01, 

novo, cru, com casca, arredondado, na cor bege. 

Livre de insetos, impurezas e contaminação. Com 

umidade permitida em lei, isento de material terroso, 

sujidades e mistura de outras espécies, 

acondicionado em embalagem primária em plástico 

atóxico de 500g, transparente e embalagem 

secundária plástica resistente com peso líquido de 30 

kg. A embalagem deverá conter externamente no 

rótulo original de fábrica os dados de identificação e 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do produto. Com 

registro do Ministério da Agricultura. Prazo de 

validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do 

produto Marcas sugeridas: Camil, Combrasil, Pink, 

Yoki, Granfino ou similar

109231
Embalagem 

de 500g
5.000 5.000 R$ 9,72                     48.600,00 

250 

QUINZENAL
SIM Aberto R$ 0,02

28

Iogurte de frutas. Ingredientes fermento lácteo, leite 

reconstituído, tipo pedaços de frutas. Embalagem 

com 6 unidades de  90 g. Com registro no órgão 

competente, prazo de validade 45 dias.

446714
Embalagem 

c/ 6 de 90g
1.400 1.400 R$ 5,86                        8.204,00 35 SEMANAL SIM Aberto R$ 0,02

29

Leite condensado. Ingredientes: Leite integral, 

açúcar e lactose. Não contém glúten. 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 dos 

órgãos competentes. Prazo de validade de no mínimo 

6 meses a partir da data de entrega. Apresentação: 

lata de 395g. Marca de referência: Itambé, 

Piracanjuba, Nestlé ou similar.

464014

Lata

c/ 395g 50 50 R$ 4,46                           223,00 
25 

SEMESTRAL
SIM Aberto R$ 0,01

30

Leite de coco. Leite de côco natural, integral, 

concentrado, pasteurizado, homogeneizado, isento 

de sujidades, parasitas, larvas, com aspecto cor, 

cheiro e sabor próprios. Ingredientes: leite de coco, 

água e outras substâncias permitidas. Acondicionado 

em garrafas de vidros apropriados com 500 ml, 

embalados em caixas de papelão limpas, integradas e 

resistentes. 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. Prazo 

de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega 

do produto. Marcas sugeridas: Sococo, Indiano, 

Menina ou similar.

464012

Garrafa com

500 ml 600 600 R$ 9,71                        5.826,00 
120 

BIMESTRAL
SIM Aberto R$ 0,02
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31

Leite de vaca integral, apresentação em pó, 

instantâneo, fortificado com ferro,  e vitaminas A, C 

e D, acondicionado em embalagem de 400g, que 

deve conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto, número do registro no 

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 

inspeção do SIF. Deverá atender as especificações 

técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do 

Ministério da agricultura e do Abastecimento e do 

Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 

produtos de origem animal. Validade mínima de 10 

(dez) meses a partir da data de entrega e 30 dias após 

aberto. Conservação em ambiente seco e 

arejado.Embalagem com 400g.

Marcas sugeridas: Elegê, Itambé, Glória, 

Piracanjuba, Parmalat ou similar

446019
Embala-

gem c/ 400g
10.000 10.000 R$ 10,22                   102.200,00 

1.000 

MENSAL
NÃO Aberto R$ 0,03

32

Lentilha, tipo 01, classe misturada, grão inteiro, 

novo, coloração amarronzada, livre de insetos, 

impurezas e contaminação. Com umidade permitida 

em lei, isento de material terroso, sujidades e mistura 

de outras espécies, acondicionado em embalagem 

primária em plástico de 500g, atóxico, transparente e 

embalagem secundária plástica resistente com peso 

líquido de 30 kg.

A embalagem deverá conter externamente no rótulo 

original de fábrica os dados de identificação e 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do produto.

Com registro do Ministério da Agricultura.

Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da 

entrega do produto.

Marcas sugeridas: Yoki, Camil, Granfino, Pink ou 

similar.

235950
Embalagem 

de 500g
1.500 1.500 R$ 10,41                     15.615,00 150 MENSAL SIM Aberto R$ 0,03

33

Maionese tipo tradicional - composto a base de água, 

óleo vegetal, vinagre, ovos pasteurizados, sal, açúcar 

e outras substâncias permitidas, de consistência 

cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência 

de sabor residual de gordura ou ranço, 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. 

Embalagem com 500g. Prazo de validade de no 

mínimo 6 meses a partir da de entrega.

Marcas sugeridas: Hellmann’s, Liza, Lanchero ou 

similar.

459658

Embalagem

c/ 500g 30 30 R$ 5,85                           175,50 
06 

BIMESTRAL
SIM Aberto R$ 0,02

34

Manteiga com sal de 1ª qualidade.  Ingrediente 

gordura de leite integral, sal. Com registro no órgão 

competente. Prazo de validade 90 dias. Apresentação 

embalagem com 200 g. Marca sugerida: Elegê, 

Regina, Tirolez,  Kreminas ou similar

446393
Pote com 

200 g
1.000 1.000 R$ 9,46                        9.460,00 

50 

QUINZENAL
SIM Aberto R$ 0,02

35

Margarina vegetal com sal, com 80% de lipídios, 

aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e 

deverão estar isentos de ranço e de outras 

características indesejáveis - embalagem de 

polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação 

adequada. Embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote. Deverá apresentar 

validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 

entrega, com registro no ministério da agricultura, 

SIF/DIPOA Embalagem de 500g. Marca sugerida: 

Doriana, Qualy, Vigor ou similar.

463699
Embalagem 

com 500g
300 300 R$ 5,95                        1.785,00 

15 

QUINZENAL 
SIM Aberto R$ 0,02
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36

Margarina vegetal com sal, com 80% de lipídios, 

aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e 

deverão estar isentos de ranço e de outras 

características indesejáveis - embalagem de 

polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação 

adequada. Embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote. Deverá apresentar 

validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 

entrega, com registro no ministério da agricultura, 

SIF/DIPOA Embalagem de 15 kg. Marca sugerida: 

Predilecta ou similar

463699

Embalagem 

com

15 kg
80 80 R$ 88,65                        7.092,00 08 MENSAL SIM Aberto R$ 0,10

37

Massa alimentícia - tipo fresca, formato 

CAPELETTI, de sêmola, RESFRIADO (1 a 10ºC), 

sabores recheios diversos, sem molho, cor amarela, 

obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial 

e demais substâncias permitidas, isenta de corantes 

artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade 

máxima 13%, acondicionada em saco plástico 

transparente, atóxico. A embalagem deverá conter 

externamente no rótulo original de fábrica os dados 

de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto. Com registro no orgão 

competente.

Informações adicionais: peso médio do capeletti 

entre 15 e 20g/unidade.

Embalagem com 1 kg.

Prazo de validade de no mínimo 60 dias a partir da 

entrega do produto.

Marcas Sugeridas: Terenzi ou similar.

459005 Kg 6.000 6.000 R$ 15,63                     93.780,00 600 MENSAL NÃO Aberto R$ 0,03

38

Massa alimentícia tipo ESPAGUETE tamanho 8, de 

sêmola com ovos, seca, cor amarela, obtida pelo 

amassamento da farinha de trigo especial, ovos e 

demais substâncias permitidas, isenta de corantes 

artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade 

máxima 13%, acondicionada em saco plástico 

transparente, atóxico.

A embalagem deverá conter externamente no rótulo 

original de fábrica os dados de identificação e 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do produto. Com 

registro no órgão competente. Prazo de validade de 

no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto.

Apresentação: Embalagem com 1kg.

Marcas Sugeridas:  Adria, Aldente, Renata, Barilla 

ou similar

458955 Kg 1.500 1.500 R$ 4,92                        7.380,00 
75 

QUINZENALL
SIM Aberto R$ 0,01

39

Massa alimentícia formato PARAFUSO, de sêmola 

com ovos, tipo seca, cor amarela, obtida pelo 

amassamento da farinha de trigo especial, ovos e 

demais substâncias permitidas, isenta de corantes 

artificiais, sujidades e parasitas, admitindo umidade 

máxima 13%, acondicionada em saco plástico 

transparente, atóxico.

A embalagem deverá conter externamente no rótulo 

original de fábrica os dados de identificação e 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do produto. Com 

registro no órgão competente. Prazo de validade de 

no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto.

Apresentação: Embalagem com 500g

Marcas Sugeridas: Barilla, Aldente, Adria, Renata  

ou similar

458980
Embalagem 

de 500g
3.000 3.000 R$ 4,46                     13.380,00 300 MENSAL SIM Aberto R$ 0,01
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40

Massa alimentícia -tipo seca, formato PENNE, de 

sêmola com ovos,cor amarela, obtida pelo 

amassamento da farinha de trigo especial e demais 

substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais, 

sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 

13%, acondicionada em saco plástico transparente, 

atóxico.

A embalagem deverá conter rótulo original de fábrica 

com os dados de identificação e procedência, 

informações nutricionais, número de lote, data de 

validade e quantidade do produto. Com registro no 

órgão competente

Apresentação: Embalagem com 01Kg. Prazo de 

validade mínima de 6 meses a partir da data de 

entrega.

Marcas Sugeridas: Barilla, Aldente, Adria, Renata  

ou similar.

458981 Kg 1.500 1.500 R$ 7,25                     10.875,00 150 MENSAL SIM Aberto R$ 0,02

41

Milho verde em conserva. Produto preparado com 

grãos de milho inteiros, previamente debulhados, 

envasados e cozidos ou pré-cozidos, imersos em 

líquido de cobertura apropriada, submetidos a 

processo tecnológico adequado, antes ou depois de  

hermeticamente fechados. Acondicionado em latas 

de 3kg, com peso drenado de 2kg. Isento de 

fermentação e de indicadores de processamento 

defeituoso, sem corantes artificiais. Não devem estar 

amassados; enferrujados, estufados, perfurados, 

principalmente nas costuras; não devem soltar ar 

com cheiro azedo ou podre, quando abertos; não 

devem apresentar manchas escuras e ferrugem, na 

parte interna; devem atender às exigências legais.

A embalagem deverá conter externamente no rótulo 

original de fábrica os dados de identificação e 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do produto.

Aplicação: alimentação humana.

Prazo de validade de no mínimo 2 anos a partir da 

entrega do produto. Marca sugerida: Quero, 

Predilecta, Bonare ou similar

462824

Emabalgem

c/ 2Kg 400 400 R$ 14,97                        5.988,00 40 MENSAL SIM Aberto R$ 0,03

42

Molho a base de tomate tradicional. Ingredientes: 

tomate, cebola, açúcar, sal e outros 

condimentos/temperos permitidos. Consistência, 

odor e sabor característicos, sem presença de 

partículas estranhas, fungos e parasitas. Pronto para 

consumo.

A embalagem deverá estar não violada e limpa, 

conter externamente no rótulo original de fábrica os 

dados de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto. Com registro no órgão 

competente.

Prazo de validade de no mínimo 12 anos a partir da 

entrega do produto.

Apresentação: Embalagem com 340g

Marca sugerida: Elefante, Predilecta, Bonare, Stella 

D´ouro, Pomarola ou similar.

459672

Embalagem

c/ 340g 2.000 2.000 R$ 2,08                        4.160,00 
100 

QUINZENAL
SIM Aberto R$ 0,01

43

Óleo vegetal comestível, matéria-prima soja, 

aplicação culinária, tipo refinado. Deverá apresentar 

aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, estar isento 

de ranço e de outras características indesejáveis. Sem 

conservantes artificiais. Livre de matéria terrosa, 

parasitas e detritos animais e vegetais. Embalado em 

garrafas plásticas pet resistente de 900ml,  lacrada, 

transparente e incolor, rotulada segundo legislação 

vigente, declarando marca, nome e endereço do 

fabricante, lote, informações nutricionais, prazo de 

validade, conteúdo líquido e registro no órgão 

competente.

Embalagem secundária resistente do tipo caixa de 

papelão contendo especificações do produto.

Marca sugerida: Liza, Leve ou similar.

463692

Embalagem

c/ 900 ml 6.000 6.000 R$ 4,08                     24.480,00 
300 

QUINZENAL
SIM Aberto R$ 0,01

44

Sal refinado iodado para consumo humano. Cor 

Branca. Isento de sujidades  e sinais de deterioração. 

Embalagem com rótulo original de fábrica com os 

dados de identificação e procedência do produto, 

com número do lote, data de fabricação, data de 

validade, informações nutricionais, bem como 

quantidade do produto. Com registro no órgão 

competente. Apresentação: Caixa com 2.000 

embalagens individuais de sachês com 1g.  Prazo de 

validade mínima de 6 meses a partir da data de 

entrega.

461092

Caixa com 

2.000 

sachês de 

1g

200 200 R$ 18,03                        3.606,00 20 MENSAL SIM Aberto R$ 0,03
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45

Sal refinado iodado para consumo humano. Cor 

Branca. Isento de sujidades  e sinais de deterioração. 

Embalagem com rótulo original de fábrica com os 

dados de identificação e procedência do produto, 

com número do lote, data de fabricação, data de 

validade, informações nutricionais, bem como 

quantidade do produto. Embalagem primária em 

plástico transparente atóxico e embalagem 

secundária também em plástico transparente. Com 

registro no órgão competente. Prazo de validade 

mínima de 6  meses a partir da data de entrega. 

Apresentação: Embalagem com 1 kg. 

461092 Kg 4.000 4.000 R$ 2,49                        9.960,00 400 MENSAL SIM Aberto R$ 0,01

46

Uva passa clara. Uva desidratada,  sem semente, 

sem corantes e conservantes.

A embalagem deverá conter rótulo original com os 

dados de identificação, procedência, informação 

nutricional, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto, de acordo com as normas 

e/ou resoluções vigentes da ANVISA/MS.

Apresentação: embalagem industrial plástica 

hermeticamente vedada e resistente e com peso 

líquido de 1kg.

Validade mínima de 60 dias a partir da data de 

entrega.

Com registro no órgão competente. 

464882 Kg 300 300 R$ 32,12                        9.636,00 30 MENSAL SIM Aberto R$ 0,05

47

Uva passa escura. Uva desidratada,sem semente, 

sem corantes e conservantes.

A embalagem deverá conter rótulo original com os 

dados de identificação, procedência, informação 

nutricional, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto, de acordo com as normas 

e/ou resoluções vigentes da ANVISA/MS.

Apresentação: embalagem industrial plástica 

hermeticamente vedada e resistente e com peso 

líquido de 1kg.

Validade mínima de 60 dias a partir da data de 

entrega.

Com registro no órgão competente.

464883 Kg 300 300 R$ 27,22                        8.166,00 30 MENSAL SIM Aberto R$ 0,05

48

Vinagre branco. Matéria-prima vinho branco, tipo 

macio, acidez entre 4% e 6% de ácido acético, e 1% 

v/v o teor alcoólico máximo do vinagre, aspecto 

físico líquido e visual límpido e sem depósitos. A 

embalagem deve conter rótulo original com registro 

de lote, data de fabricação, informações nutricionais, 

quantidade do produto e prazo de validade. Com 

registro no órgão competente. Apresentação: frasco 

plástico de 750 ml. Prazo de validade mínima de 12 

meses a partir da data de entrega. Marca sugerida: 

Peixe ou Taib ou similar

249818
Frasco c/ 750 

ml 
500 500 R$ 3,64                        1.820,00 100 MENSAL SIM Aberto R$ 0,01

49

Vinagre tinto. Matéria-prima vinho tinto, tipo 

acentuado, acidez entre 4% e 6% de ácido acético, e 

1% v/v o teor alcoólico máximo do vinagre, aspecto 

físico líquido e visual límpido e sem depósitos. A 

embalagem deve conter rótulo original com registro 

de lote, data de fabricação, informações nutricionais, 

quantidade do produto e prazo de validade. Com 

registro no órgão competente. Apresentação: frasco 

plástico de 750 ml. Prazo de validade mínima de 12 

meses a partir da data de entrega. Marca sugerida: 

Peixe ou Taib ou similar

269223
Frasco c/ 750 

ml 
1.500 1.500 R$ 4,40                        6.600,00 150 MENSAL SIM Aberto R$ 0,01

TOTAL 1.512.045,00R$      
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