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ANEXO II 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nr. 019/2019 

 

Item Produto Quantidade Unidade 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 

Abacaxi 
Características Técnicas: fruta in natura, espécie redonda, 

aplicação alimentar. Sãs, frescos, ter atingindo o grau 

máximo de tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, de 

1ª qualidade, apresentar grau médio de maturação, tal que 

lhes permita suportar a manipulação, transporte e 

conservação em condições adequadas para o consumo. 

Embalagem: o produto deverá estar acondicionado em 

embalagem atóxica e resistente. 

80 Uni.  R$   5,42  
 R$         

433,60  

2 

Açúcar Cristal 
Características Técnicas: Produto processado da cana-

deaçúcar, tipo cristal. Apresentar-se na forma de cristais 

brancos ou levemente parelados. Não deve apresentar 

sujidade, umidade, bolor, rendimento insatisfatório, 

coloração, misturas e peso insatisfatório. Com teor de 

sacarose mínimo de 99,3% p/p, admitindo umidade máxima 

de 0,3% p/p, sem fermentação, isento de sujidades, 

parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. 

Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacotes 

de 5 kg, em embalagens de polietileno leitoso ou 

transparente. 

Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses 

Data de Fabricação: Máximo de 60 dias 

Rotulagem: A rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, identificação do 

fabricante, ingredientes, data de validade, peso, lote e 

informações nutricionais. 

24 Pct  R$ 12,31  
 R$         

295,44  
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Amido de Milho 
Características Técnicas: Produto amiláceo, extraído de 

milho. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 

limpas. Não poderá apresentar umidade, fermentação ou 

ranço. 

Ingredientes: Amido de milho. 

Embalagem: Deve estar intacta, vedada, acondicionada em 

sacos plásticos reforçados ou caixas, com peso líquido de 1 

kg. 

Rotulagem: A rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, identificação do 

fabricante, ingredientes, data de validade, peso, lote e 

informações nutricionais. 

Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses 

Data de Fabricação: Máximo de 30 dias 

20 Pct  R$   6,27  
 R$         

125,40  

4 

Arroz branco tipo 2 
Características Técnicas: Embalagem de 5kg de 

polietileno transparente resistente e intacto. Validade de 12 

meses a partir da data de entrega do produto. 

24 Pct  R$ 13,62  
 R$         

326,88  

5 

Banana caturra 
Características Técnicas: De primeira qualidade, frescas e 

sãs. No ponto de maturação adequados para o consumo e 

produzido sem uso de agrotóxicos. Intactos, com todas as 

partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos. 

Não deverão estar danificados por lesões que afetem sua 

aparência e utilização. Isento de pontos amarelados ou 

apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e larvas. 

Embalagem: Acondicionadas em quantidade conforme 

solicitação em embalagem de polietileno atóxico. 

40 KG  R$   2,35  
 R$           

94,00  

6 

Batata Inglesa 
Características Técnicas: Batata de primeira qualidade, 

classe média. Deve apresentar as características de 

qualidade bem formadas, com coloração própria, superfície 

lisa, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e 

doenças, estar em perfeitas condições de conservação e 

maturação. Deve ser de tamanho médio ou grande, produtos 

pequenos ou deteriorados não serão aceitos. 

Embalagem: O produto deve estar embalado em sacos 

resistentes ou em caixas, pesado e etiquetado conforme 

Solicitação da Secretaria de Educação.  

40 KG  R$   3,69  
 R$         

147,60  
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Bebida láctea – sabor morango 
Características Técnicas: bebida láctea, líquido com sabor 

de morango; conservado entre 1 a 10 graus centigrados; 

Ingredientes: elaborado a partir de leite, fermentos lácteos, 

polpa de morango; estabilizante, acidulante, conservante; 

Sem amido de milho. Baixo teor de açúcar e sódio. 

Embalagem: polietileno de 900 ml. 

Rotulagem: A rotulagem deve conter no mínimo: nome 

e/ou marca, identificação do fabricante, ingredientes, data 

de validade, peso, lote e informações nutricionais. 

Prazo de validade: Mínimo de 1 mês. 

Data de Fabricação: Máximo de 05 dias. 

100 
Saco de 

900Ml 
 R$   3,99  

 R$         

399,00  

8 

Biscoito tipo Cream Cracker 
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, 

sal, amido, emulificante leticina de soja, extrato de malte, 

fermento químico: bicarbonato de sódio e bicarbonato de 

amônio, aromatizante, melhorador de farinha: protease e 

matabissulfito de sódio, pode conter traços de leite e 

gergelim. O biscoito deverá estar em perfeito estado de 

conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 

queimados e de caracteres organolépticos anormais. Não 

podendo apresentar biscoitos quebradiços em excesso. 

Embalagem primária de 400g. Deve conter dupla 

embalagem. 

Validade de 12 meses a partir da data de entrega do 

produto. 

80 Pct  R$   5,19  
 R$         

415,20  

9 

Biscoito de leite 
Ingredientes: a base de: farinha de trigo/ açúcar/ gordura 

vegetal hidrogenada/ amido de milho/ açúcar invertido/ soro 

de leite/ sal /fermento químico. 

Embalagem: Deve estar intacta, em pacotes de polietileno 

transparente (com dupla embalagem) com peso de 400gr, 

tipo 3 em 1. 

Prazo de validade: Mínimo de 06 meses. 

Data de Fabricação: Máximo de 30 dias. 

Rotulagem: A rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, identificação do 

fabricante, ingredientes, data de validade, peso, lote e 

informações nutricionais. 

80 Pct  R$   5,44  
 R$         

435,20  
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Biscoito doce Tipo Maria 
Ingredientes: a base de: farinha de trigo/ açúcar/ gordura 

vegetal hidrogenada/ amido de milho/ açúcar invertido/ soro 

de leite/ sal /fermento químico. 

Embalagem: Deve estar intacta, em pacotes de polietileno 

transparente (com dupla embalagem) com peso de 400gr, 

tipo 3 em 1. Embalagem primaria deve estar em caixa de 

papelão. 

Prazo de validade: Mínimo de 06 meses. 

Data de Fabricação: Máximo de 30 dias. 

Rotulagem: A rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, identificação do 

fabricante, ingredientes, data de validade, peso, lote e 

informações nutricionais. 

80 Pct  R$   5,25  
 R$         

420,00  

11 

Canela em Pó 
Características Técnicas: Canela em pó fino. De cor 

pardoamarelada escuro, ou marrom claro, com cheiro 

aromático, característico e sabor característico. 

Embalagem: Deve estar intacta, em pacotes de 50 gramas, 

bem vedado. 

Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses 

Data da Fabricação: Máximo de 45 dias 

Rotulagem: A rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, identificação do 

fabricante, ingredientes, data de validade, peso, lote e 

informações nutricionais. 

20 Pct  R$   3,45  
 R$           

69,00  

12 
Canela em rama 
Características Técnicas: Produto natural selecionado. 

Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses. 

30 Pct  R$   2,59  
 R$           

77,70  

13 

Canjica de Milho amarela 
Características Técnicas: milho em grão, 100% natural, 

sem conservantes. 

Ingredientes: Canjica em grão amarelo 

Embalagem: Pacote de Polietileno Atóxico, transparente, 

resistente, Termossoldado, com capacidade para 500 

gramas. 

Rotulagem: A rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, identificação do 

fabricante, ingredientes, data de validade, peso e lote. 

Prazo de Validade: Mínimo de 06 meses 

Data de Fabricação: Máximo de 30 dias 

50 Pct  R$   2,82  
 R$         

141,00  
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Carne bovina de paleta. 
Características Técnicas: Sem osso. Os cortes e o preparo 

devem ser feito com no máximo 12 horas de antecedência a 

entrega. Produto não transgênico deve apresentar odor 

agradável, consistência firme, não apresentar manchas 

escuras ou verdes, não deverá estar pegajosa, apresentar 

inervações ou gorduras em excesso. 

Embalagem: Embalagem de polietileno transparente. 

Identificação do produto, marca do fabricante, validade, 

data da embalagem, sif, peso, marcas e carimbos oficiais, de 

acordo com as portarias de ministério da agricultura e 

vigilância sanitária. 

130 KG  R$ 17,49  
 R$      

2.273,70  

15 

Carne bovina moída de primeira resfriada. 
Características Técnicas: Carne bovina moída de primeira, 

magra, sem pelancas e nervos, resfriada. 

Embalagem: embalagem de polietileno com etiqueta de 

identificação da data de embalagem/validade, peso, sif, 

marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias do 

ministério da agricultura e vigilância sanitária. O transporte 

deverá preservar as características do alimento congelado. 

250 KG  R$ 16,99  
 R$      

4.247,50  

16 

Carne suína resfriada. 
Características Técnicas: Sem osso. Os cortes e o preparo 

devem ser feito com no máximo 12 horas de antecedência a 

entrega. Produto não transgênico deve apresentar odor 

agradável, consistência firme, não apresentar manchas 

escuras ou verdes, não deverá estar pegajosa, apresentar 

inervações ou gorduras em excesso. 

Embalagem: Embalagem de polietileno transparente. 

Identificação do produto, marca do fabricante, validade, 

data da embalagem, sif, peso, marcas e carimbos oficiais, de 

acordo com as portarias de ministério da agricultura e 

vigilância sanitária. 

80 KG  R$ 12,00  
 R$         

960,00  

17 

Cebola em cabeça 
Características Técnicas: De primeira qualidade, frescas e 

sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo e 

produzido sem uso de agrotóxicos. Intactos, com todas as 

partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos. 

Não deverão estar danificados por lesões que afetem sua 

aparência e utilização. Isento de pontos amarelados ou 

apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e larvas. 

Embalagem: Acondicionadas em quantidade 

conforme solicitação em embalagem de polietileno atóxico. 

100 KG  R$   3,95  
 R$         

395,00  

18 

Chá 
Características Técnicas: Caixinha de 15 gramas com 15 

saquinhos. Sabores: camomila, cidreira, erva-doce, hortelã e 

maçã. 

80 Cx  R$   3,51  
 R$         

280,80  
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Chocolate em pó 
Características Técnicas: Chocolate em pó, solúvel, 

enriquecido com vitaminas. 

Embalagem: com 1Kg com identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O 

produto deverá ter registro no Ministério de Saúde 

50 Pct  R$ 12,49  
 R$         

624,50  

20 

Colorau 
Características Técnicas: (urucum) pó fino, homogêneo, 

coloração vermelho intensa. 

Embalagem: plástica com 500 g, com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

25 Pct  R$   5,99  
 R$         

149,75  

21 

Coxa e sobre coxa de frango 
Características Técnicas: Congelada a temperatura de - 

18ºc ou inferior, com tolerância de -12ºc. Aspecto próprio, 

não amolecido, nem pegajoso, cor, cheiro e sabor próprio, 

com ausência de sujidades. Embalagens individualizadas 

em pacotes de polietileno. O transporte deverá preservar as 

características do alimento congelado. 

Embalagem: na embalagem deve constar data de 

embalagem/validade, peso, sif, marcas e carimbos oficiais, 

de acordo com as portarias do ministério da agricultura e 

vigilância sanitária. 

200 KG  R$   7,49  
 R$      

1.498,00  

22 

Cravo da índia 
Embalagem: 40gr - embalagem de polietileno transparente 

contendo 40 gramas de produto; deve constar data de 

fabricação e validade; não deverá conter 

umidade, odor desagradável, bolor e sujidades; validade 

mínima de 06(seis) meses a partir da data de entrega do 

produto. 

30 Pct  R$   2,99  
 R$           

89,70  

23 

Doce de Leite 
Ingredientes: Leite, açúcar, glicose de milho e bicarbonato 

de sódio. 

Temperatura de estocagem: Temperatura ambiente. 

Embalagem: Deve estar intacta, em potes de polietileno, 

com peso líquido de 400gr. 

Prazo de Validade mínimo: 4 meses. 

Rotulagem: A rotulagem deve conter as seguintes 

informações: nome e/ou marca, identificação do fabricante, 

ingredientes, data de validade, peso, lote e 

informações nutricionais. 

30 Pote  R$   5,75  
 R$         

172,50  
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Doce de frutas 
De primeira qualidade, produzido de acordo com as boas 

práticas de manipulação de alimentos. Sabores que serão 

aceitos: morango, amora, uva e abobora. Ingredientes:fruta 

e açúcar. 

Embalagem: Deve estar intacta, em potes de polietileno, 

com peso líquido de 400gr. Prazo de Validade: Mínimo de 3 

meses. 

Rotulagem: A rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, identificação do 

fabricante, ingredientes, data de validade, peso, lote e 

informações nutricionais. 

30 Pote  R$   4,81  
 R$         

144,30  

25 

Farinha de milho média 
Características Técnicas: Farinha de milho; de 1ª 

qualidade, média, do grão de milho moído; de cor amarela; 

com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com 

ausência de umidade, fermentação, ranço; isento de 

sujidades, parasitas e larvas. Sem glúten. Ingredientes: 

Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico. 

Embalagem: Deve estar intacta, vedada, acondicionada em 

sacos plásticos reforçados ou caixas, com peso líquido de 

500gr. 

Rotulagem: A rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, identificação do 

fabricante, ingredientes, data de validade, peso, lote e 

informações nutricionais. 

Prazo de Validade: Mínimo de 4 meses 

Data de Fabricação: Máximo de 30 dias 

30 Pct  R$   3,19  
 R$           

95,70  

26 

Farinha de trigo especial 
Características Técnicas: Pacote 5 kg de polietileno ou de 

papel. Produto livre de sujidades, parasitas e larvas. Produto 

obtido a partir de cereal limpo desgerminado, sãos e limpos. 

Não podendo ser úmido, fermentado ou rançoso. Com 

aspecto em pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, 

cheiro e sabor próprio do produto. Validade de 12 meses a 

partir da data de entrega do produto. 

80 Pct  R$ 12,65  
 R$      

1.012,00  
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Feijão preto 
Características Técnicas: Feijão preto tipo 1; novo; 

constituído de grãos inteiros e sãos; com teor de umidade 

máxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e 

misturas de outras variedades e espécies; O produto deverá 

ser no máximo da safra de 2015, ou seja, do respectivo ano 

de entrega. 

Embalagem: Deve estar intacta, vedada, acondicionada em 

sacos plásticos reforçados ou caixas, com peso líquido de 1 

kg. 

Rotulagem: A rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, identificação do 

fabricante, ingredientes, data de validade, peso, lote e 

informações nutricionais. 

Prazo de Validade: Mínimo de 4 meses Data de 

Fabricação: Máximo de 30 dias 

20 Pct  R$   6,49  
 R$         

129,80  

28 

Fermento em Pó Químico 
Ingredientes: Amido de milho ou fécula de mandioca, 

fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de 

cálcio. 

Embalagem: Deve estar intacta, em latas de flandres não 

apresentando ferrugem, amassamento ou vazamento, 

contendo 100 gramas. 

Prazo de Validade: Mínimo de 06 meses 

Data da Fabricação: Máximo de 30 dias 

80 Pote  R$   3,99  
 R$         

319,20  

29 

Gelatina em pó. 
Características Técnicas: proteína derivada da hidrólise 

parcial do colágeno, em que as ligações moleculares 

naturais entre fibras separadas de colágeno são 

quebradas, permitindo o seu rearranjo. Ingredientes: açúcar, 

gelatina, sal, acidulante acido cítrico, aromatizante, 

edulcorantes aspartame e acessulfame de 

potássio e corante. Sem glúten. Sabores: cereja, morango, 

limão, uva e framboesa. 

80 Cx  R$   1,44  
 R$         

115,20  

30 

Leite integral 
Características Técnicas: Embalagem 1L: Leite de vaca, 

sem adulterações, integral, com mínimo de 3% de gordura 

ou teor original, líquido, cor branca, odor e sabor 

característicos, acondicionado em embalagem longa vida 

UHT/ UAT (ultra alta temperatura), em caixa cartonada, de 

1 litro, validade até 4 meses. 

Embalagem: A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, informação nutricional, 

número de lote, data de validade, quantidade do produto, 

número do registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. 

600 L  R$   3,45  
 R$      

2.070,00  
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Lentilha 
Características Técnicas: Lentilha tipo 1; nova; 

constituído de grãos inteiros e sãos; com teor de umidade 

máxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e 

misturas de outras variedades e espécies; O produto deverá 

ser no 

máximo da safra de 2016, ou seja, do respectivo ano de 

entrega. 

Embalagem: Deve estar intacta, vedada, acondicionada em 

sacos plásticos reforçados ou caixas, com peso líquido de 

500gr. 

Rotulagem: A rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, identificação do 

fabricante, ingredientes, data de validade, peso, lote e 

informações nutricionais. 

Prazo de Validade: Mínimo de 4 meses 

Data de Fabricação: Máximo de 30 dias 

10 Pct  R$   6,98  
 R$           

69,80  

32 

Macarrão tipo PENNE 
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, espinafre desidratado, pimentão ou beterraba 

desidratada e corante natural. Embalagem: Deve estar 

intacta, em pacotes de polipropileno bem vedados, com 

peso líquido de 500gr. 

Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses 

Data de Fabricação: Máximo de 60 dias 

Rotulagem: A rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, identificação do 

fabricante, ingredientes, data de validade, peso, lote e 

informações nutricionais. 

30 Pct  R$   4,04  
 R$         

121,20  

33 

Macarrão tipo PARAFUSO 
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, espinafre desidratado, pimentão ou beterraba 

desidratada e corante natural. 

Embalagem: Deve estar intacta, em pacotes de 

polipropileno bem vedados, com peso líquido de 500gr. 

Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses 

Data de Fabricação: Máximo de 60 dias 

Rotulagem: A rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, identificação do 

fabricante, ingredientes, data de validade, peso, lote e 

informações nutricionais. 

30 Pct  R$   4,04  
 R$         

121,20  
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Maçã Fuji 
Características Técnicas: tipo fuji, tamanho, cor e 

conformação uniforme, bem desenvolvida e madura, com 

polpa intacta e firme, sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

Embalagem: O produto deve estar embalado em sacos 

resistentes ou em caixas, pesado e etiquetado conforme 

Solicitação da Departamento Assistência Social. 

80 KG  R$   6,99  
 R$         

559,20  

35 

Mamão Formosa 
Características Técnicas: Mamão Formosa. O mamão 

deverá ser de tamanho médio, ter entre 1,5 a 2,5 kg por 

unidade, ser livre de danos fisiológicos pragas e doenças. 

Estar em perfeitas condições de conservação e maturidade, 

sua coloração deverá ser de verde para amarelo/alaranjado. 

Produto muito verde, muito maduro, danificado ou 

deteriorado não será aceito. 

Embalagem: O produto deve estar acondicionado em caixa 

de papelão, pesado. 

30 KG  R$   4,79  
 R$         

143,70  

36 

Manga 
Características Técnicas: De primeira qualidade, frescas e 

sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo e 

produzido sem uso de agrotóxicos. Intactos, com todas as 

partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor 

característicos. Não deverão estar danificados por lesões 

que afetem sua aparência e utilização. Isento de pontos 

amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e 

larvas. Embalagem: Acondicionadas em quantidade 

conforme solicitação em embalagem de polietileno atóxico. 

30 KG  R$   4,99  
 R$         

149,70  

37 

Óleo de Soja 

Características Técnicas: Óleo obtido de matéria-prima 

vegetal em bom estado sanitário. Deve estar isento de 

substâncias estranhas à sua composição e isento de 

impurezas à 25ºC, ter aspecto límpido, cor e odor 

característicos. Ingredientes: Óleo de soja, antioxidantes 

TBHQ e Ácido 

cítrico. 

Embalagem: Deve estar intacta, em embalagem PET 

transparente, atóxica, não apresentando amassamento ou 

vazamento; com conteúdo de 900 ml. 

Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses 

Data de Fabricação: Máximo de 60 dias 

Rotulagem: A rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, identificação do 

fabricante, ingredientes, data de validade e lote. 

100 900 ML  R$   4,41  
 R$         

441,00  
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Orégano Desidratado 

Características Técnicas: Deve ser constituído de folhas 

sãs, limpas e desidratadas, apresentar coloração verde 

pardacenta, aspecto, cheiro e sabor característico. 

Ingredientes: Orégano desidratado. 

Embalagem: Deve ser acondicionado em saco de 

polietileno transparente, atóxico, resistente e 

hermeticamente vedado, contendo 50gr. 

Rotulagem: A rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, identificação do 

fabricante, ingredientes, data de validade e lote. Prazo de 

Validade: Mínimo de 6 meses 

Data de Fabricação: Máximo de 30 dias 

10 Pct  R$   7,99  
 R$           

79,90  

39 

Ovos de Galinha 

Características Técnicas: Ovo classe A, íntegro, sem 

manchas ou sujidades, tamanho uniforme, proveniente de 

avicultor com inspeção oficial. Deve apresentar casca lisa, 

pouco porosa, resistente e formato característico. 

Embalagem: O produto deve estar acondicionado em caixa 

fechada contendo 12 unidades intactas ou em bandeja 

contendo 30 unidades intactas com embalagem externa de 

papelão. 

Prazo de Validade: Mínimo de 20 dias 

Data da Fabricação: Máximo de 5 dias 

Rotulagem: A rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, identificação do 

fabricante, ingredientes, data de validade, peso, lote e 

informações nutricionais. 

100 Dúzia  R$   5,32  
 R$         

532,00  

40 

Pão Frances – (unidade de 50 gr) 

Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, açúcar, 

sal refinado e água. Casca crocante e de cor uniforme 

castanho dourado e miolo de cor branco – creme de textura 

e granulação fina não uniforme. Fornecimento em 

embalagens adequadas. Transporte: em caixas de polietileno 

forradas com papel 

descartável. Validade de 1 dia a partir da data de fabricação 

(Resolução RDC n° 90/2000 da ANVISA). 

600 KG  R$   9,62  
 R$      

5.772,00  

41 

Sal Refinado 

Ingredientes: Sal refinado iodado. 

Embalagem: Deve estar intacta, de polietileno transparente 

com 1kg. 

Prazo de Validade: Mínimo de 06 meses 

Data da Fabricação: Máximo de 60 dias 

Rotulagem: A rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, identificação do 

fabricante, ingredientes, data de validade, peso e lote. 

30 Pct  R$   1,36  
 R$           

40,80  
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Sagu em pacote de 500 gramas 

Características Técnicas: Sem sabor, sob a forma 

granulada obtido à partir da fécula de mandioca submetido a 

processo tecnológico adequado, devidamente rotulado e 

identificado, prazo de validade. O produto deverá apresentar 

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

50 Pct  R$   6,75  
 R$         

337,50  

43 

Tomate 
Características Técnicas: De primeira qualidade, frescas e 

sãs. No ponto de maturação adequados para o consumo e 

produzidos sem uso de agrotóxicos. Intactos, com todas as 

partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos. 

Não deverão estar danificados por lesões que afetem sua 

aparência e utilização. Isento de pontos amarelados ou 

apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e larvas. 

Embalagem: Acondicionadas em quantidade conforme 

solicitação em embalagem de polietileno atóxico 

120 KG  R$   6,99  
 R$         

838,80  

44 

Vinagre de vinho tinto. 

Características Técnicas: Acidez máxima de 4% por 

embalagem. Embalagem primária pet de 750ml. 

Embalagem secundária em caixas de papelão. Produto 

natural, fermentado acético de vinho metabissufito de 

potássio, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e 

minerais estranhos. Data de fabricação na embalagem. 

Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega 

do produto. 

30 750 ML  R$   4,67  
 R$         

140,10  

45 

Presunto cozido sem capa de gordura 
Embalagem: cartela de 200 gramas. Conservação: 

resfriado. 

Ingredientes: Registro no MAPA nº 0107/2183: pernil 

suíno, água (24,18%), sal, proteína de soja (2%), aroma 

natural defermentado, açúcar, espessante: carragena (INS 

407), estabilizante: tripolifosfato de sódio (INS 451i), 

antioxidante: eritorbato de sódio (INS 316), realçador de 

sabor: glutamato monossódico (INS 621), corante natural: 

carmim de cochonilha (INS 120), conservante: nitrito de 

sódio (INS 250), aroma idêntico ao natural de: cravo, 

canela, pimenta-vermelha, noz-moscada, limão, laranja, 

gengibre e páprica. Registro no MAPA nº 0046/450: Pernil 

suíno, água, sal, aroma natural de fermentado, proteína de 

soja, açúcar, espessante: carragena (INS 407), estabilizante: 

tripolifosfato de sódio (INS 451i), realçador de sabor: 

glutamato monossódico (INS 621), antioxidante: eritorbato 

de sódio (INS 316), corante natural: carmim de cochonilha 

(INS 120), conservante: nitrito de sódio (INS 

250) e aromas idênticos aos naturais de cravo, louro e 

pimenta malagueta. ALÉRGICOS: CONTÉM 

DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

150 Cartela  R$   5,74  
 R$         

861,00  
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Queijo mussarela fatiado – (cartela de 150 gramas) 

Embalagem: cartela de 150 gramas. 

Conservação: resfriado. 

Ingredientes: Leite pasteurizado, sal, estabilizante: cloreto 

de cálcio (INS 509), enzima coagulante, fermento lácteo e 

conservador: natamicina (INS 235). ALÉRGICOS: 

CONTÉM LEITE. Não Contém Glúten. 

150 Cartela  R$   5,74  
 R$         

861,00  

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO 

 R$  

29.026,57  

 

 

 

 

 

  


