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ITEM

ESPECIFICAÇÃO Preço Médio Preço Médio

Total

1

Aveia em flocos finos, embalagem atóxica

apropriada, contendo em média 500g;

validade mínima de 11 meses a partir da

entrega do produto

6,72 134,33

2

Arroz Agulhinha – Beneficiado – polido –

Longo Fino – Tipo 1 – pacote de 05 Kg –

Procedência Nacional e SAFRA VELHA –

Isento de Mofo, odores estranhos e de

substâncias nocivas. Selecionados

eletronicamente grão a grão, não sendo 

2,79 159.451,12

3

Canela; em po fina homogenea; obtida da

casca de especimes vegetais genuinos;

graos saos e limpos; de coloracao pardo

amarelada ou marrom claro; com aspecto

cheiro aromatico e sabor proprios; livre de

sujidades e materiais estranhos a sua

especie; acondicionada em saco plastico

transparente,atoxico, contendo 10 gramas; -

validade mínima 06 meses

25,44 127,22

4

Corante para fins alimentícios - cor amarelo -

composição: sacarose e corante artificial.

Validade mínima 06 meses a partir da data

de entrega. Embalagem de 5 gramas. Não

contém glúten.

2,10 10,50

5

Corante para fins alimentícios - cor azul -

composição: sacarose e corante artificial.

Validade mínima 06 meses a partir da data

de entrega. Embalagem de 5 gramas. Não

contém glúten

2,10 10,50

6

Corante para fins alimentícios - cor rosa -

composição: sacarose e corante artificial.

Validade mínima 06 meses a partir da data

de entrega. Embalagem de 5 gramas. Não

contém glúten

2,10 10,50

7

Corante para fins alimentícios - cor verde -

composição: sacarose e corante artificial.

Validade mínima 06 meses a partir da data

de entrega. Embalagem de 5 gramas. Não

contém glúten

2,10 10,50

8

Emulsificante e estabilizante neutro, não

contém glúten, em embalagem de 200

gramas, validade mínima de 06 meses a

partir da data de entrega.

5,88 411,37

9

Extrato de tomate, produto resultante da

concentração da polpa de tomate por

processo tecnológico, preparado com frutos

maduros selecionados, sem pele, sementes

e corantes artificiais, isentos de

fermentações, sujidades e outros materiais

estranhos. Com concentração mínima de

13,5º Brix, conforme legislação.

Acondicionados em embalagem primária

stand up pouch de 2 Kg, embalagem

secundária em caixa de papelão reforçado,

validade mínima de 10 meses a partir da

entrega do produto. 

5,66 90.082,42

10

Farinha de mandioca, seca, ligeiramente

torrada, escura, isenta de sujidades,

parasitas e larvas, acondicionadas em sacos

plásticos atóxicos, em pacotes de

500gramas - validade mínima 06 meses.

6,09 2.324,47

11

Leite integral, enriquecido com vitaminas e

cálcio, longa vida, em embalagem primária

Pet branca ou Tetra Pack, contendo 1 litro e

embalagem secundária com 06 ou 12 litros,

com validade mínima de 03 meses a partir 

3,78 195.253,67

12

Preparado para creme tipo chantily - sabor

creme. Não contém glúten. Validade mínima

de 04 meses a partir da data de entrega.

Embalagem 200 ml.

3,79 379,00

13
Ricota; fresca, sem sal; embalada em

plástico inviolável; validade mínima de 25

dias a contar da data da entrega; peça de 

11,13 166,90



14

Suco de uva concentrado, com

armazenamento à temperatura ambiente,

podendo conter acidulantes e conservantes,

entregue em galões de volume mínimo de 05

litros e máximo de 20 litros. Com diluição

mínima de 1 litro do concentrado

acrescentando 8 litros de água (registrado

na embalagem) e validade mínima de 6

meses a partir da data de entrega.

Devidamente registrado no MAPA (Ministério

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento)

14,57 5.098,33

15

Margarina de consistência cremosa, com

vitamina A de 15 a 50 mil U.I, valor lipídico

entre 60 e 80%, sem sal.conservada em

temperatura ambiente, acondicionada em

potes de 500 gramas

4,54 11.200,18

464.671,00

                                                                                                                                                 Monte Alto, 29 de maio de 2018. 


