
ITEM DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES UND
ATA 

PREFEITURA
CONTRATO SALDO  SALDO VALOR 

1
ADOÇANTE LÍQUIDO 200 ML: Adoçante, composto de sacaria sódica e climatada de sódio, 

liquido, acondicionado em frascos de 200 ml 
UND 0 0 0 -                            

2

ALHO IN NATURA Buibo inteiro nacional, boa qualidade, firme e intacto.Com aspecto, cor, 

cheiro e sabor próprios, firme e intacta, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 

larvas. Embalagem de 1 kg acondicionada em saca de serapilheira

KG 324 161 163 2.819,90                  

3

ABÓBORA IN NATURA Fresco, de primeira, tamanho e coloração uniforme, firme e intacto, 

isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de 

fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundo do 

manuseio e transporte. Embalagem de 20 kg, acondicionada em saca apropriada.

KG 500 249 251 768,06                     

4

AÇÚCAR REFINADO, VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 120 dias 

anteriores a data de entrega. Embalagem: primária plástica transparente, atóxica resistente 

com 01 kg. Embalagem secundária - Fardo plástico transparente até 30 kg.

KG 972 486 486 2.454,30                  

5

ARROZ INTEGRAL validade de no mínimo 06 meses, a partir da data do recebimento, com 

registro do Ministério de Agricultura. Embalagem: primária plástica transparente, atóxica 

resistente com 01 kg. Embalagem secundária - Fardo plástico transparente até 30 kg

KG 0 0 0 -                            

6

ARROZ PARBOLIZADO validade de no mínimo 06 meses, a partir da data do recebimento, 

com registro do Ministério de Agricultura. Embalagem: primária plástica transparente, atóxica 

resistente com 01 kg. Embalagem secundária - Fardo plástico transparente até 30 kg

KG 1620 810 810 3.523,50                  

7
ALFACE IN NATURA, Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacta, livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 120g 
MAÇO 0 0 0 -                            

8
ACHOCOLATADO EM PÓ Embalagem apropiada até 500g arcodicionadas em fardos de 

papelão de até 10 kg
kg 0 0 0 -                            

9
AVEIA EM FLOCOS FINOS Em flocos finos de 1²qualidade.Embalagem apropriada de até 

250g acondicionada em caixa de papelão.
KG 0 0 0 -                            

10

BANANA PRATA IN NATURA  qualidade. Não devem conter terra, sujidades ou corpos 

estranhos aderentes a casca. Isenta de parasitas e larvas.Validade: O produto devera estar 

fresco na data de entrega.Embalagem primária: sacos com até 12 UNID.

UND 0 0 0 -                            

11
BATATA PALHA,Embalagem apropiada até 500g arcodicionadas em fardos de papelão de 

até 10 kg
KG 0 0 0 -                            

12

BATATA IN NATURA Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacta, livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 20 kg acondicionada 

em saca de serapilheira..

KG 350 174 176 966,24                     

13

BISCOITO   DOCE   TIPO   MAIZENA  Contendo basicamente Farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, cacau 

em pó, fermentos químicos (bicarbonato de amônio) e bicarbonato de sódio, estabilizantes 

lecitina de soja, aromatizante, acidulante, ácido láctico e aromatizante, contém glúten. Valor 

calórico 131 kcal, carboidratos 23g, proteínas 2,2g, gorduras totais 3,3g, gorduras saturadas 

1,4g, gordura trans 0g, colesterol 0g, fibra alimentar 0,5g ferro 1mg e sódio 99mg. 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. Embalagem: Primária - plástica atóxica com 400 gramas. Embalagem: secundária - 

caixa de papelão com 4 kg.

KG 50 25 25 170,00                     

14

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER VALIDADE: o produto deve conter data de 

fabricação de até 30 dias anteriores à data de entrega.Embalgem primária: plástica atóxica 

com 400g. Embalagem secundária: caixa de papelão com 4 kg.

KG 300 149 151 1.321,25                  

15

CAFÉ EM PÓ, Produto torrado e moído, com categoria de qualidade tradicional devem 

apresentar aroma e sabor característico do produto, podendo ser suave ou intenso. 

Embalagem primaria individual de 500g

KG 500 249 251 3.418,62                  

16

CHARQUE PONTA DE AGULHA (CARNE SALGADA CURADA, DESSECADA SEM 

SALMOURA) Embalagens plásticas a vácuo de 01 até   05  kg  sem  salmoura,  

acondicionadas   em caixas de papelão transportando total de 30 kg.

KG 300 149 151 4.594,93                  

17

CARNE  BOVINA  CONGELADA  MOIDA   TIPO MUSCULO Carne bovina, moída, congelada 

obtida de massas musculares, recortes de desossa de cortes dianteiro. VALIDADE: o produto 

deve conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à data de entrega. Embalagem 

primária: individual de 500g a vácuo em sacos plásticos de polietileno liso, atóxico c/ rótulo 

interno. Embalagem secundária: Caixa de papelão ondulado de capacidade até 15 Kg. 

Mantida sob congelamento a -18ºc.

KG 2000 1.000 1.000 23.360,00               

18

BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS. 

Embalagens plásticas com 01 LT, acondicionados em caixas de papelão transportando até 10 

unidades

CAIXA 0 0 0 -                            

19

CALDO / CARNE E LEGUMES TIPO SAZON OU SIMILAR: Embalagem c/ 1x 114g. Caldo de 

carne e legumes, sabores variados, embalagem de 114g, validade mínima de 12 meses a 

contar da data de entrega.

UND 400 200 200 102,00                     

20

CEBOLA Branac Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacta, livre de resíduos 

de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 10 kg acondicionada em saca de 

serapilheira

KG 400 200 200 1.144,00                  

21

CARNE BOVINA; CORTADO EM BIFE; resfriado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; 

pesando entre 4 e 6kg; embalagem primaria á vácuo em plástico transparente, contendo 

todas as informações do produto como corte procedência (frigorífico fornecedor); embalagem 

secundária: de papelão ondulado tendo rotulagem de acordo coma legislação vigente número 

do lote, data de produção e a data de validade

KG 2000 1.000 1.000 28.380,00               

22

CARNE BOVINA CONGELADA CORTE DIANTEIRO MAGRO Obtida de cortes dianteiro 

contendo no máximo 10% de gordura. Deve apresentar-se com aparência própria, sabor 

próprio, cor vermelha brilhante sem manchas esverdeadas e odor característico. Durante o 

processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação do excesso de gordura, 

cartilagem e aponeuroses), com etiquetas de identificação (validade, peso, procedência, 

número do registro no SIF ou SIE) em cada embalagem. Embalagem primária: individual de 

até 1.000g a vácuo em sacos plásticos de polietileno liso, atóxico c/ rótulo interno. Embalagem 

secundária: caixa de papelão ondulado de capacidade até 15kg, mantida sob congelamento a 

–18º c.

KG 2400 1.200 1.200 25.200,00               

23 CEBOLINHA IN NATURA Pacote de 120g MAÇO 150 73 77 217,91                     



24

CENOURA IN NATURA Embalagem: Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme e 

intacta, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 10 kg 

acondicionada em saca de serapilheira.

KG 400 199 201 1.089,42                  

25

COUVE IN NATURA: Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacta, livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de março de 200g 

acondicionada em basquesta, no maximo de 5 kg.

MAÇO 500 249 251 753,00                     

26

COENTRO IN NATURA : Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacta, livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de março de 200g 

acondicionada em basquesta, no maximo de 3 kg.

MAÇO 500 249 251 1.031,61                  

27

CHUCHU IN NATURA Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacta, livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 10 kg acondicionada 

em saca de serapilheira

KG 0 0 0 -                            

28
CREME DE LEITE: Creme de Leite Esterelizado, de 1ª qualidade, acondicionado em caixa 

multilaminada, contendo 200g.
UND 0 0 0 -                            

29

COLORAU Colorífico em pó fino homogêneo, obtido de frutos maduros de urucum, limpos. 

Cor: vermelho intensa, com cheiro e sabor próprios para consumo humano e em 

conformidade com a legislação em vigor. Embalagem primária: plástica com 500 g.

KG 100 48 52 433,16                     

30

EXTRATO DE TOMATE: Molho elaborado a partir das partes comestíveis do tomate 

adicionado de especiarias, sal e açúcar.. VALIDADE: o produto deve conter data de 

fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega. Embalagem primária de até 500g. 

Embalagem secundária: caixa de papelão até 10 kg.

KG 50 23 27 268,65                     

31

ERVILHA EM CONSERVA LT 200G ERVILHA EM CONSERVA; ervilha, água, sal e açúcar. 

Embalagem: Deve estar intacta, resistente, vedada hermeticamente e limpa, acondicionada 

em latas de flandres com peso líquido de 300g e peso liquido drenado de 200 g, não 

apresentando ferrugem, amassamento, vazamento ou abaulamento , caixa com 12 unidades

UND 0 0 0 -                            

32

FUBÁ DE MILHO: o prazo de validade indicado para o produto, não devera ter sido 

ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricação do lote, 

impressa na embalagem. Embalagem com 1kg, com identificação do produto, prazo de 

validade e peso liquido, acondicionados em embalagens totalizando 30 kg.

KG 0 0 0 -                            

33

FARINHA DE TAPIOCA Produto oriundo da mandioca, o prazo de validade indicado para o 

produto, não devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a 

data de fabricação do lote, impressa na embalagem. Embalagem com 1kg, com identificação 

do produto, prazo de validade e peso liquido.

KG 0 0 0 -                            

34
FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO Embalagem plástica de 1kg, acondicionados em 

embalagens totalizando 30kg de peso líquido.
KG 50 25 25 117,50                     

35
FARINHA DE TRIGO SEM/ FERMENTO Embalagem plástica de 1kg, acondicionados em 

embalagens totalizando 30kg de peso líquido.
KG 50 25 25 108,25                     

36

FARINHA DE MANDIOCA REGIONAL TIPO I DE 1ª qualidade, sem conservante, de 

coloração branca ou amarela, isento de matéria ou corpos estranhos e livre de umidade e 

fragmentos, acondicionada em embalagem transparente de 30 (trinta) kg, devendo apresentar 

data de fabricação.

KG 1300 650 650 2.405,00                  

37

FRANGO CONGELADO TIPO PEITO   Carne de frango tipo peito congelado, não temperado 

com pele e osso, 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 ou SIE) em cada Embalagem apropriada á vácuo de até 1000g, 

mantido sob congelamento a- 18º c, acondicionada em caixa de papelão de até20kg. 

embalagem.

KG 0 0 0 -                            

38

FRANGO CONGELADO TIPO COXA E SOBRECOXA: Carne de frango tipo peito congelado, 

não temperado Embalagem apropriada á vácuo de até 1000g,com pele e osso, 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 ou 

SIE) em cada embalagem. mantido sob congelamento a-18º c, acondicionada em caixa de 

papelão de até 20kg.

KG 0 0 0 -                            

39

FRANGO   CONGELADO   INTEIRO ,   não temperado com pele e osso, 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 ou SIE) em 

cada Embalagem apropriada á vácuo de até 1000g, mantido sob congelamento a-18º c, 

acondicionada em caixa de papelão de até 20kg. embalagem.

KG 2300 1.150 1.150 11.362,00               

40

FEIJÃO TIPO CAVALO Feijão tipo 1 carioquinha,grãos de tamanho e formas naturais, claros, 

maduros, limpos, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e 

espécies 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. Embalagem: primária plástica transparente, atóxica resistente com 01 kg. 

Embalagem secundária - fardo plástico transparente com até 30 kg.

1000 500 500 4.525,00                  

41

FEIJÃO CARIOCA, grãos de tamanho e formas naturais, claros, maduros, limpos, isento de 

material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies 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. 

Embalagem: primária plástica transparente, atóxica resistente com 01 kg. Embalagem 

secundária - fardo plástico transparente com até 30 kg.

KG 1000 500 500 4.565,00                  

42
GOMA DE MANDIOCA Embalagem primaria de 1kg, Embalagem secundária - fardo plástico 

transparente com até 30 kg.
KG 0 0 0 -                            

43 LIMÃO IN NATURA Embalagem primária plástica com 30 unid. UND 1000 500 500 260,00                     

44
LEITE CONDENSADO (200 G) LEITE CONDENSADO; produto a base de leite evaporado 

com adição de açúcar devidamente identificado e rotulado (embalagem contendo 200g).
UND 0 0 0 -                            

45

LARANJA IN NATURA Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacta, livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 50 unidade 

acondicionada em saca de serapilheira.

UND 0 0 0 -                            

46

MACARRÃO ESPAGUETE SÊMOLA INTEGRAL: VALIDADE: o produto deve conter data de 

fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega.      Embalagem      primária:      

plásticos, atóxico/unidade de 500 gramas. Embalagem secundária: fardo plástico transparente 

até 10 kg.

KG 0 0 0 -                            



47

MACARRÃO ESPAGUETE SÊMOLA: VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação 

de até 120 dias anteriores à data de entrega.      Embalagem      primária:      plásticos, 

atóxico/unidade de 500 gramas. Embalagem secundária: fardo plástico transparente até 10 

kg.

KG 800 400 400 2.080,00                  

48

MACARRÃO PARAFUSO: VALIDADE: o  produto deve conter data de fabricação de até 120 

dias anteriores à data de entrega. Embalagem primária: plásticos, atóxico/unidade de 500 

gramas. Embalagem       secundária:       fardo       plástico transparente até 10kg.

KG 200 100 100 773,00                     

49
MOLHO TIPO SHOYU: Embalagem: frasco com 900 ml, data de fabricação e prazo de  

validade
UND 120 59 61 553,88                     

50

MAMÃO IN NATURACom aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacta, livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 10 unidades, 

acondicionada em saca de serapilheira.

UND 0 0 0 -                            

51

MAÇA IN NATURA Embalagem primaria plástica, Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, 

firme e intacta, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 

12 unidades 

UND 0 0 0 -                            

52

MANTEIGA Embalagem primaria plástica de 500g. Cor, odor e sabor próprio sem ranço; 

consistência característica e aspecto homogêneo, sem apresentar mofo na superfície ou 

“aspecto derretido”. (Pote de 500g)

KG 100 50 50 3.482,00                  

53

MILHO BRANCO: . VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 120 dias 

anteriores à data de entrega. Embalagem primária: plástica transparente, atóxica resistente de 

500 g. Embalagem secundária: Fardo plástico transparente até 10kg.

KG 0 0 0 -                            

54

MILHO VERDE (300G) MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em 

liquido; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata não apresentando ferrugem, 

amassamento, vazamento ou abaulamento. (lata de 300g), caixa com 12 unidades.

LATAS 0 0 0 -                            

55
MAXIXE: Produto fresco e com grau de maturação intermediária. Apresentar odor agradável, 

consistência firme, não apresentar perfurações, machucados ou manchas.
KG 200 100 100 821,00                     

56

ÓLEO DE SOJA REFINADO Produto alimentício refinado e de acordo com os padrões legais. 

VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores à data de 

entrega. Embalagem primária de até 900 ml. Embalagem secundária: caixa de papelão até 20 

unidades.

UND 500 248 252 1.388,52                  

57 OVO DE GRANJA BRANCO Embalagem primaria de papelão contendo dúzia DÚZIA 300 148 152 2.710,16                  

58 PÃO tipo Frances de 50grs, embalagem plastica, com 50 unidades. UND 3000 1.500 1.500 1.215,00                  

59

FILÉ DE PEIXE CONGELADO: (filetado) de primeira qualidade, íntegro, sem espinhas, 

congelado por processo rápido, não apresentando qualquer sinal de descongelamento, peças 

com 180 gramas cada, embalado por interfolhamento plástico por camada, em caixas de 

papelão com 20, 25 quilos, contendo dados do fabricante, data da fabricação e prazo de 

validade. carimbo do SIF ou MA - ministério da agricultura

KG 300 150 150 4.171,50                  

60

 PRESUNTO Presunto cozido, de suíno magro, obtido de pernil ou outra parte do suíno sadio, 

com aspecto, cheiro, cor, sabor próprios, isento de sujidades, parasito e larvas, acondicionado 

em saco plástico transparente atômico presunto de frango, fatiado, embalagem de 02kg

KG 0 0 0 -                            

61

POLPA DE FRUTA SABOR : ACEROLA, Polpa de fruta, composto liquido extraído pelo 

esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas, apresentação na forma de polpa de 

fruta congelada, qualidade do líquido obtido da fruta madura e sã, sem açúcar, cor, aroma e 

sabor próprio. Embalagem plástica, atóxica, transparente, resistente de 1 kg

KG 0 0 0 -                            

62

POLPA DE FRUTA SABOR :   CUPUAÇU,  Polpa de fruta, composto liquido extraído pelo 

esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas, apresentação na forma de polpa de 

fruta congelada, qualidade do líquido obtido da fruta madura e sã, sem açúcar, cor, aroma e 

sabor próprio. Embalagem plástica, atóxica, transparente, resistente de 1 kg

KG 0 0 0 -                            

63

POLPA DE FRUTA SABOR :GOIABA, Polpa de fruta, composto liquido extraído pelo 

esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas, apresentação na forma de polpa de 

fruta congelada, qualidade do líquido obtido da fruta madura  e  sã,  sem  açúcar,  cor,  aroma  

e sabor próprio. Embalagem plástica, atóxica, transparente, resistente de 1 kg

KG 0 0 0 -                            

64

POLPA DE FRUTA SABOR : MARACUJÁ , Polpa de fruta, composto liquido extraído pelo 

esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas, apresentação na forma de polpa de 

fruta congelada, qualidade do líquido obtido da fruta madura e sã, sem açúcar, cor, aroma e 

sabor próprio. Embalagem plástica, atóxica, transparente, resistente de 1 kg

KG 0 0 0 -                            

65 PIMENTA COMINHO, embalagem de 500g , acondicionados e pacotes com  até 10 unidades, KG 150 75 75 756,00                     

66

PEPINO EXTRA AA (COMPRIMENTO ENTRE 20 E 25 CM), pepino; extra AA (comprimento 

entre 20 e 25cm); casca com coloração verde escura, textura da polpa crocante; o lote deverá 

apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos 

podridão, ferimento, deformação grave; passado, virose, murcho

KG 200 100 100 370,00                     

67

PIMENTÃO VERDE, Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacta, livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem primaria plástica contendo 

1 kg

KG 230 115 115 730,25                     

68

 QUEIJO MUSSARELA: QUEIJO TIPO MUZZARELA, fatiado com embalagem de 1kg, 

apresentando crosta firme, consistência semedura, rígida, cor branco creme homogênea, 

odor característico, sabor suave, levemente salgado. Produto deverá conter registro no SIF 

KG 0 0 0 -                            

69
REPOLHO Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacta, livre de resíduos de 

fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem primaria plástica contendo 1 kg
KG 324 162 162 908,82                     

70 Refrigerante em garrafa PET 2 litros, Embalagem  plástica contendo 6 unidades. LITROS 100 50 50 290,00                     

71

SAL 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.. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores à 

data de entrega. Embalagem: primária plástica transparente, atóxica resistente com 01 kg. 

Embalagem secundária - Fardo plástico transparente até 30 kg

KG 200 100 100 350,00                     

72 SALSICHA em conserva 200g, caixa com 12 unidades LATAS 0 0 0 -                            



73

SALSICHA TIPO HOT DOG embalagen com 2kg.-  Salsicha, tipo hot dog. O produto deverá 

estar congelado e embalado a vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e 

resistente ao transporte e armazenamento

KG 1000 500 500 4.000,00                  

74

TORRADA INTEGRAL: VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 30 dias 

anteriores à data de entrega, Embalagem: Primária - plástica atóxica com 400 gramas. 

Embalagem: secundária - caixa de papelão com 4 kg

KG 0 0 0 -                            

75
TOMATE IN NATURA Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacta, livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Embalagem primaria plástica 1kg
KG 500 249 251 1.651,58                  

76

LEITE EM PÓ DESNATADO: Embalagem plástica de 200g, condicionados em fardos 

totalizando 10kg de peso líquido. Embalagem primária alumiada de 200g. Embalagem 

secundária: fardo de papel de até 10 kg.

KG 0 0 0 -                            

77

LEITE EM PÓ INTEGRAL: Embalagem plástica de 200g, condicionados em fardos totalizando 

10kg de peso líquido. Embalagem primária alumiada de 200g. Embalagem secundária: fardo 

de papel de até 10 kg.

kg 500 250 250 8.625,00                  

78

VINAGRE (FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL) Produto translúcido e de cor, sabor e 

odor característico. Valor energético 3kcal, carboidratos 0,028g, proteínas 0,6g, gorduras 

totais 0g, gorduras saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibras 0g e sódio 0g. 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. 

Embalagem primária de até 750 ml. Embalagem secundária: caixa de papelão até 20 

unidades.

LITRO 400 199 201 793,95                     

161.029,96             


