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1 235840
ADOÇANTE 

ARTIFICIAL

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.

Frasco c/ 

100ml
720 MENSAL 720 1440 R$ 14,31 R$ 20.606,40

2 17361 AZEITE DE OLIVA

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.

Embalagem 

c/ 500ml
2.640 MENSAL 2640 5280 R$ 26,69 R$ 140.923,20

3 217366 CAFÉ EM PÓ

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

como cascas, paus, etc, com ausência de larvas, parasitos

e substâncias estranhas, 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.

Embalagem 

c/ 500g
7.200 MENSAL 7200 14400 R$ 14,20 R$ 204.480,00

4 150988
CHIMICHURRI 

DESIDRATADO

Chimichurri desidratado. Condimento, matéria prima 

Chimichurri, aspecto físico desidratado. Produto à base de 

cebola, alho, salsa, cebolinha, orégano, pimentão, tomate, 

manjericão, pimenta calabresa, mostarda, louro e noz-

moscada. Características adicionais: sem sal, sem açúcar 

e sem glutamato monossódico. A embalagem deverá 

conter externamente rótulo original de fábrica com os 

dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número do lote, data de validade e quantidade 

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

partir da data de entrega. Apresentação: Embalagem 

industrial de 500 g. Com registro no órgão competente.

Embalagem 

c/ 500g
480 MENSAL 480 960 R$ 22,70 R$ 21.792,00
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5 215966 COLORÍFICO

Colorífico. Condimento alimentício. Produzido à base de 

urucum (em pó ou extrato oleoso) e fubá de milho ou 

farinha de mandioca. Apresentação em pó.  Aplicação 

culinária. Constituído de matéria prima de boa qualidade, 

aspecto de pó fino, cor alaranjada, sem cheiro acre ou 

rançoso e sabor característicos do produto. Contendo no 

máximo 10% de cloreto de sódio por porção e 78% de 

amido por porção, de acordo com as normas da Resolução 

CNNPA nº 12, de 1978 e RDC n° 276/2005. A embalagem 

deverá conter externamente rótulo original de fábrica com 

os dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade 

de produto e possuir registro no MS. Apresentação: 

Embalagem industrial de 1kg. Validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. Com registro no órgão 

competente.

Kg 2.040 QUINZENAL 2040 4080 R$ 8,75 R$ 35.700,00

6 216714 CREME DE LEITE

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 DIPOA, 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.

Kg 3.840 MENSAL 3840 7680 R$ 18,96 R$ 145.612,80

7 216697
DOCE DE LEITE, 

TIPO PASTA

Doce de leite, tipo pasta. Ingredientes: leite, açúcar e 

glicose. Isento de matérias terrosas, parasitas e detritos 

animais e vegetais. A embalagem deverá conter rótulo 

original com os dados de identificação, procedência, 

informação nutricional, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto e com registro no órgão 

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

entrega. Apresentação: Lata com 10 Kg. Marca sugerida: 

Mirahy ou similar

Lata c/ 10Kg 300 MENSAL 300 600 R$ 72,70 R$ 43.620,00

8 125687 ERVAS FINAS

Ervas finas. Condimento. Aspecto físico flocos 

desidratados. Aplicação culinária. Mix de ervas à base 

de alecrim, tomilho, manjericão, salsa, orégano e estragão. 

Presença na embalagem do rótulo original de fábrica como 

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: 

Embalagem de 500g. Validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega.

Embalagem 

c/ 500g
300 MENSAL 300 600 R$ 26,50 R$ 15.900,00



9 260214

FEIJÃO, TIPO 

VERMELHO, TIPO 

01

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.

Kg 10.800 QUINZENAL 10800 21600 R$ 9,02 R$ 194.832,00

10
MANJERICÃO IN 

NATURA

Manjericão in natura, variedade comum, de primeira 

qualidade, folhas novas, frescas e íntegras, coloração 

verde escuro e sem danos aparentes. Isento de terra e 

outro material estranho, traço de descoloração ou 

manchas, sujidades, pragas, lesões, odores e sabor 

estranhos e podridões.

Kg 480 QUINZENAL 480 960 R$ 16,83 R$ 16.156,80

11 227166
MOLHO DE 

MOSTARDA

Molho de Mostarda. Ingredientes: vinagre, água, semente 

de mostarda, açúcar, sal, corante natural cúrcuma, 

condimentos e conservadores. Aspecto físico: líquido-

cremoso. Presença na embalagem do 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: embalagem industrial de 3,2kg. Prazo de 

validade 6 meses a partir da data de entrega.

Embalagem 

c/ 3,2 Kg 
480 MENSAL 480 960 R$ 15,51 R$ 14.889,60

12 218088
PIMENTA DO REINO 

EM PÓ PURA

Pimenta do reino em pó pura. Condimento, matéria-prima 

Pimenta-do-reino, pura, aspecto físico pó. Presença na 

embalagem do rótulo original de fábrica como 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: Embalagem 

industrial de 500g. Prazo de validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega.

Embalagem 

c/ 500g
160 MENSAL 160 320 R$ 22,49 R$ 7.196,80

13 373248
TOMILHO EM 

FLOCOS

Tomilho em flocos. Condimento, matéria-prima tomilho, 

aspecto físico desidratado em flocos. Presença na 

embalagem do rótulo original de fábrica como 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: Embalagem 

industrial de 500g. Prazo de validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega. 

Embalagem 

c/ 500g
80 MENSAL 80 160 R$ 18,00 R$ 2.880,00



14 109223

UVA PASSA 

DESIDRATADA, 

CLARA

Uva passa desidratada, clara. 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.

Kg 720 QUINZENAL 720 1440 R$ 25,87 R$ 37.252,80

15 217093
VINAGRE DE VINHO 

BRANCO

Vinagre de vinho 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.

Frasco c/ 

750ml
1.600 MENSAL 1600 3200 R$ 5,57 R$ 17.824,00

R$ 919.666,40


