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Item Descrição

Valor Unit.

(COMPRAS 

GOVERNAMEN

TAIS)

Valor Unit.

(Outros Entes 

Públicos)

Preço 

Estimado
Quant. Unidade Total

1 Abacate In Natura

ABACATE Especificação : Fresca, tamanho mediano, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com

polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas,

material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, de

colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritamente orgânicos e/ou

agroecológicos.

7,91R$                  9,01R$               8,46R$        2.000 Quilogramas 16.920,00R$           

2 Abacaxi In Natura

ABACAXI Especificação : Fresca, tamanho mediano, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com

polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas,

material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, de

colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritamente orgânicos e/ou

agroecológicos.

6,04R$                  5,96R$               6,00R$        900 Quilogramas 5.400,00R$             

3
Achocolatado em Pó 

400g

Achocolatado Em Pó, Instantâneo tradicional, contendo açúcél", cacau em pó, malto-dextrina,

minerais, emulisficantede lecitina de soja, antioxidante, ácido ascórbico e aromatizantes. Contendo

traços de leite. Com até no máximo 19g de carboidrato.sUnidade com 400g, embalado em saco

plástico ou laminado. Devem estar de acordo com as exigências da ANVISA/MS. Validade não

inferior a 180 dias. Embalagem primári,aunidade de 400g

5,63R$                  4,97R$               5,30R$        4.000 Pacotes 21.200,00R$           

4 Açucar Cristalizado 

ACÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA Especificação : Cana-de-acucar, na cor branca.

Embalagem em polietileno, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação e prazo de validade, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e

Padrões para Alimentos - CNNPA

3,94R$                  3,94R$               3,94R$        13.000 Quilogramas 51.220,00R$           

5 Adoçante Dietético

ADOÇANTE DIETÉTICO Especificação : à base de edulcorante natural, líquido transparente,

acondicionado em embalagem resistente de plástico atóxico,Contendo 80 ml, com identificação na

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.

4,92R$                  5,32R$               5,12R$        12 Unidades 61,44R$                  

Orçamento Estimado em Planilhas
Pesquisa realizada  entre 07/01/2021 18:21:09 e 10/06/2021 11:28:44 

Relatório gerado no dia 17/06/2021 09:13:37  (IP: 138.36.125.16)

GÊNEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR 2021

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, os preços constantes nesse relatório atendem ao Inc. I Art. 2º, (Portal de Compras Governamentais -

www.comprasgovernamentais.gov.br), §2º do Art. 2º, (o resultado da pesquisa será a média dos preços obtidos), bem como Inc. II e III do Art. 2º. Método Matemático Aplicado:

Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central

dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par. Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de

2020, no Artigo 3º, 'A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado.'
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6
Arroz Branco Longo 

Fino T. 1

ARROZ BRANCO, TIPO 1, LONGO FINO - Especificação : Tipo 1, longo fino, constituídos de

grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos,

embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que

garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação

nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitam. Pacote de 1 kg.

6,06R$                  6,26R$               6,16R$        8.860 Quilogramas 54.577,60R$           

7
Arroz Parboilizado T. 

1

Arroz Parboilizado T. 1 - Especificação : Tipo 1, longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor

de umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, embalagem de 1 kg em sacos

plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do

produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data

de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses

a partir da data de entrega na unidade requisitam. Pacote de 1 kg.

6,32R$                  6,32R$               6,32R$        8.600 Quilogramas 54.352,00R$           

8 Aveia em flocos 300g

Farinha é o produto obtido pela moagem de semente de aveia (Avena sativa, L.), podendo sofrer

previamente processos tecnológicos adequados. Embalagem plástica de 500g, acondicionados de

fardos plásticos com 05 kg, Ausência de sujidades, larvas e parasitos em quaisquer formas de seu

Ciclo Vital (ovos, esporos, etc).

5,26R$                  4,84R$               5,05R$        5.400 Pacotes 27.270,00R$           

9
Aveia em Flocos 

Finos 300g

AVEIA EM FLOCOS FINOS Especificação : Acondicionado em embalagem resistente de

polietileno atóxico contendo 250g, com Identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e

material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

4,47R$                  4,27R$               4,37R$        5.200 Pacotes 22.724,00R$           

10
Azeite de Dendê 

200ml

AZEITE DE DENDÊ, 200 ML Especificação : Baixa acidez, composição nutricional (100ml):

gorduras máxima de 99g/0,28mg de ferro, valor calórico mínimo de 860 kcal, com ou sem:

minerais/vitaminas.

4,26R$                  4,14R$               4,20R$        60 Latas 252,00R$                

11 Banana In Natura

BANANA, TIPO PRATA - Especificação : Fresca, tamanho mediano, com aspecto, cor e cheiro e

sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades,

parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio

e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritamente

orgânicos e/ou agroecológicos.

8,86R$                  8,22R$               8,54R$        5.200 Quilogramas 44.408,00R$           

12
Batata Doce In 

Natura

BATATA DOCE - Especificação : Fresca, tamanho mediano, com aspecto, cor e cheiro e sabor

próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas

e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e

transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritamente orgânicos

e/ou agroecológicos.

6,50R$                  6,30R$               6,40R$        1.300 Quilogramas 8.320,00R$             

13
Batata Inglesa In 

Natura

BATATA INGLESA Especificação : Lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem

física, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isento de

sujidades, parasitas e larvas. De boa kg qualidade, inteiras, sem manchas, sem fungos.

5,83R$                  4,85R$               5,34R$        3.200 Quilogramas 17.088,00R$           
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14 Beterraba In Natura

BETERRABA Especificação : Lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física,

perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isento de

sujidades, parasitas e larvas. De boa qualidade, inteiras, sem manchas, sem fungos.

4,54R$                  5,02R$               4,78R$        1.700 Quilogramas 8.126,00R$             

15

Biscoito Azedo - 

Tipo Polvilho Azedo 

200G

POLVILHO AZEDO OU FÉCULA DE MANDIOCA OU ÁMIDO DE MANDIOCA MODIFICADO 

OU GOMA
4,22R$                  4,08R$               4,15R$        150 Pacotes 622,50R$                

16
Biscoito Doce - Tipo 

Polvilho Doce
POLVILHO DOCE OU FÉCULA DE MANDIOCA OU ÁMIDO DE MANDIOCA OU GOMA 4,32R$                  3,96R$               4,14R$        150 Pacotes 621,00R$                

17

Biscoito Doce - Tipo 

Rosquinha sabor 

Chocolate

BISCOITO TIPO ROSQUINHA – Produto obtido pelo amassamento e cozimento de massa preparada

com farinhas, amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias alimentícias, Produto

constituído de açúcares, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, leite e amido de milho. Deve

ser fabricadas a partir de matérias sãs e limpas. ORGANOLÉPTICAS: aspecto, Massa torrada sem

recheio ou revestimento - Cor Próprio - Cheiro Próprio - Sabor Próprio doce - MACRO e

MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e parasitos em quaisquer formas de seu Ciclo

Vital (ovos, esporos, etc) - EMBALAGEM: PRIMÁRIA: Plástica, contendo de 400g do produto -

SECUNDÁRIA: Caixa contendo 4 Kg.

5,38R$                  5,42R$               5,40R$        6.500 Pacotes 35.100,00R$           

18

Biscoito Doce - Tipo 

Rosquinha sabor 

Coco

BISCOITO TIPO ROSQUINHA – Produto obtido pelo amassamento e cozimento de massa preparada

com farinhas, amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias alimentícias, Produto

constituído de açúcares, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, leite e amido de milho. Deve

ser fabricadas a partir de matérias sãs e limpas. ORGANOLÉPTICAS: aspecto, Massa torrada sem

recheio ou revestimento - Cor Próprio - Cheiro Próprio - Sabor Próprio doce - MACRO e

MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e parasitos em quaisquer formas de seu Ciclo

Vital (ovos, esporos, etc) - EMBALAGEM: PRIMÁRIA: Plástica, contendo de 400g do produto -

SECUNDÁRIA: Caixa contendo 4 Kg.

5,55R$                  5,53R$               5,54R$        6.500 Pacotes 36.010,00R$           

19

Biscoito Doce - Tipo 

Rosquinha sabor 

Leite

BISCOITO TIPO ROSQUINHA – Produto obtido pelo amassamento e cozimento de massa preparada

com farinhas, amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias alimentícias, Produto

constituído de açúcares, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, leite e amido de milho. Deve

ser fabricadas a partir de matérias sãs e limpas. ORGANOLÉPTICAS: aspecto, Massa torrada sem

recheio ou revestimento - Cor Próprio - Cheiro Próprio - Sabor Próprio doce - MACRO e

MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e parasitos em quaisquer formas de seu Ciclo

Vital (ovos, esporos, etc) - EMBALAGEM: PRIMÁRIA: Plástica, contendo de 400g do produto -

SECUNDÁRIA: Caixa contendo 4 Kg.

5,80R$                  5,18R$               5,49R$        6.500 Pacotes 35.685,00R$           



PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO 

CNPJ: 04.876.470/0001-74

Av. Senador Lemos, 213 | Centro – Melgaço – Pará | 

CEP: 68490-000 - Email: selicmelgaco@gmail.com

20
Biscoito Doce (tipo 

Maizena)

Produto obtido pelo amassamento e cozimento de massa preparada com farinhas, amidos, féculas

fermentadas, ou não, e outras substâncias alimentícias - CARACTERÍSTICAS: GERAIS: Produto

constituído de açúcares, farinha de trigo enriquecido com ferro, ácido fólico, gordura de palma,

amido de milho, cacau em pó, soro de leite, sal. Deve ser fabricadas a partir de matérias sãs e limpas -

ORGANOLÉPTICAS: Aspecto Massa torrada sem recheio ou revestimento - Cor Próprio - Cheiro

Próprio - Sabor Próprio doce - MACRO e MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e

parasitos em quaisquer formas de seu Ciclo Vital (ovos, esporos, etc) - EMBALAGEM:

PRIMÁRIA: Plástica, contendo de 400g do produto -  SECUNDÁRIA: Caixa contendo de 4 Kg.

5,25R$                  5,75R$               5,50R$        6.500 Pacotes 35.750,00R$           

21
Biscoito Doce Tipo 

Maria 400g

BISCOITO DOCE TIPO MARIA Especificação : Composição básica: farinha de trigo, gordura

vegetal hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de

polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de

papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do

produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante.

5,76R$                  5,44R$               5,60R$        3.700 Pacotes 20.720,00R$           

22

Biscoito Salgado 

Tipo Cream Cracker 

400g

BOLACHA SALGADA TIPO CREAN CRACKER Especificação : Composição básica: farinha de

trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. Acondicionada em

pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em

caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do

produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante.

4,68R$                  6,12R$               5,40R$        9.250 Pacotes 49.950,00R$           

23 Canela em Pó 100g
CANELA EM PÓ - Especificação :  com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em 

embalagem plástica polietileno, transparente atóxico, sem tempero, de primeira qualidade.
2,31R$                  3,25R$               2,78R$        60 Unidades 166,80R$                

24

Carne Bovina In 

Natura - Figado 

Resfriada

CARNE BOVINA TIPO FIGADO RESFRIADA - Especificação : Carne Bovina - tipo moída

dianteira de 1º qualidade, sem osso tipo paletaou, acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, sem

sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e

ação de micróbios. Em condições Higiênicas satisfatórias, aspecto próprio da espécie, não amolecida

e nem pegajosa cor própria da espécies sem manchas esverdeadas ou pardacentas odor

próprio. Partes do boi: Coxão mole, acém, coxão duro, alcatra, contra-filé, patinho.

24,88R$                25,12R$             25,00R$      900 Quilogramas 22.500,00R$           

25

Carne Bovina In 

Natura Moida - 

Picadinho  Resfriada

CARNE BOVINA MOIDA RESFRIADA Especificação : Carne Bovina - tipo moída dianteira de

1º qualidade, sem osso tipo paletaou, acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, sem sebo, com

aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de

micróbios. Em condições Higiênicas satisfatórias, aspecto próprio da espécie, não amolecida e nem

pegajosa cor própria da espécies sem manchas esverdeadas ou pardacentas odor

próprio. Partes do boi: Coxão mole, acém, coxão duro, alcatra, contra-filé, patinho.

25,00R$                25,00R$             25,00R$      3.600 Quilogramas 90.000,00R$           
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26

Carne Bovina In 

Natura Sem Osso 

Resfriada de 1ª 

Qualidade

CARNE DE 1ª SEM OSSO RESFRIADA Especificação : Partes do boi: Acém, capa de contra

filé, paleta grossa e fina, cabeça de lombo, maminha, costela, músculo, fraldinha, ponta de agulha.

Características do Produto: Carne bovina de 1ª sem ossos sem aponeuroses proveniente de animais

sadios manipulados em condições Higiênicas satisfatórias, aspecto próprio da espécie, não amolecida

e nem pegajosa cor própria da espécies sem peles, sem gordura, sem nervos, sem manchas

esverdeadas ou pardacentas odor próprio.

35,57R$                34,41R$             34,99R$      2.200 Quilogramas 76.978,00R$           

27 Cebola In Natura

CEBOLA Especificação : De primeira, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou

mecânica, sem perfurações e cortes sem manchas com tamanho e coloração uniformes, isenta de

sujidades parasitas e larvas. Embalada em sacos de ráfia.

6,56R$                  6,14R$               6,35R$        1.600 Quilogramas 10.160,00R$           

28 Cenoura In Natura

CENOURA Especificação : De primeira, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou

mecânica, sem perfurações e cortes sem manchas com Tamanho e coloração uniformes, isenta de

sujidades parasitas e larvas. Embalada em sacos de ráfia.

6,44R$                  5,06R$               5,75R$        1.900 Quilogramas 10.925,00R$           

29

Charque Bovino 

Dianteiro, 

embalagem 1Kg

CHARQUE BOVINO Especificação : Pacote com 500g. Preparado com Carne bovina ponta de

agulha de boa qualidade salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor

próprios, isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos, embalada à vácuo, em sacos plásticos

transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até

o momento do consumo, embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem

deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número

do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 30

dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.

55,72R$                30,88R$             43,30R$      7.300 Quilogramas 316.090,00R$         

30 Chuchu In Natura

CHUCHU Especificação : Lavado, liso, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física,

perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isento de

sujidades, parasitas e larvas. De boa qualidade, inteiras, sem manchas, sem fungos.

4,08R$                  3,92R$               4,00R$        600 Quilogramas 2.400,00R$             

31 Colorífico em Pó

CORANTE TIPO URUCUM Especificação : Em pó fino homogêneo, obtido de frutos maduros de

urucum, limpos, dessecados e moídos, de coloração amarela, com aspecto com cor, cheiro e sabor

próprio, isento de materiais estranhos e a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente e

atóxico, hermeticamente vedado e resistente. Pacote com 100g.

1,04R$                  0,94R$               0,99R$        3.000 Pacotes 2.970,00R$             

32 Condimento Alho

CONDIMENTO ALHO Especificação : Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem

lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo

ser bem desenvolvido, isento de sujidades, Parasitas e larvas.

32,07R$                31,93R$             32,00R$      300 Quilogramas 9.600,00R$             

33 Condimneto Mixto
PIMENTA E COMINHO Especificação : Embalagem de 100 Gramas, de boa qualidade para o

consumo, com prazo de validade e fabricação.
1,43R$                  1,05R$               1,24R$        3.000 Pacotes 3.720,00R$             

34
Farinha de Mandioca 

Ragional

FARINHA DE MANDIOCA REGIONAL Especificação : Fina, seca, branca ou amarela, deverá

ser fabricada a partir de matéria-prima sã e limpa, isenta de matérias estranhas e parasitas, não poderá

estar úmida, fermentada ou rançosa. Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, transparente,

resistente, termosoldado, com capacidade para 1 kg; Secundária: fardo plástico, atóxico, resistente,

transparente, termossoldado ou fechado com fita adesiva plastificada. Com Prazo de validade:

mínimo de 9 meses.

6,24R$                  6,74R$               6,49R$        3.600 Quilogramas 23.364,00R$           
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35
Farinha de Milho 

Flocada

FARINHA DE MILHO FLOCADA DE 500 GR Especificação : Bem preparada e de boa qualidade

com cor, cheiro e sabor, de colheita recente, sem nenhum tipo material terroso e sujidades, 100% de

fécula natural de milho, embalada em saco plástico, com prazo de validáde visível.

2,66R$                  2,84R$               2,75R$        4.000 Pacotes 11.000,00R$           

36
Farinha de Trigo C/ 

Fermento

TRIGO COM FERMENTO ASPECTOS GERAIS: A farinha de trigo deve ser fabricada a partir de

grãos de trigo sã e limpa, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Na pode

estar úmida, fermentada, nem rançosa.

2.2 - ORGANOLÉPTICAS: Aspecto :Pó fino - Cor :branco/amarelado - Cheiro : Próprio - Sabor :

Próprio - 2.3 - MACRO e MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e parasitos em

quaisquer forma de seu Ciclo - Vital (ovos,esporos, etc.) - 3 - EMBALAGEM: 3.1 - PRIMÁRIA:

Pacote plástico, contendo de 1 kg de peso líquido do produto - 3.2 - SECUNDÁRIA: Fardo contendo

até 10 pacotes.

6,54R$                  5,62R$               6,08R$        1.900 Quilogramas 11.552,00R$           

37
Farinha de Trigo S/ 

Fermento

TRIGO SEM FERMENTO - ASPECTOS GERAIS: A farinha de trigo deve ser fabricada a partir de

grãos de trigo sã e limpa, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Na pode

estar úmida, fermentada, nem rançosa.

2.2 - ORGANOLÉPTICAS: Aspecto :Pó fino - Cor :branco/amarelado - Cheiro : Próprio - Sabor :

Próprio - 2.3 - MACRO e MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e parasitos em

quaisquer forma de seu Ciclo - Vital (ovos,esporos, etc.) - 3 - EMBALAGEM: 3.1 - PRIMÁRIA:

Pacote plástico, contendo de 1 kg de peso líquido do produto - 3.2 - SECUNDÁRIA: Fardo contendo

até 10 pacotes.

5,54R$                  4,90R$               5,22R$        1.200 Quilogramas 6.264,00R$             

38 Farinha Tapioca

FARINHA DE TAPIOCA Especificação : Sem colesterol. 100% natural. Sem glúten. Características

do produto deverá ser fabricada a partir de matéria-prima sã e limpa, isenta de matérias estranhas e

parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Embalagem Primária, saco de polietileno

atóxico, transparente, resistente, termosoldado, com capacidade para 1kg; Secundária: fardo plástico,

atóxico, resistente, transparente, termossoldado ou fechado com fita adesiva plastificada. Prazo de

validade mínimo de 9 meses.

4,18R$                  3,14R$               3,66R$        1.500 Quilogramas 5.490,00R$             

39
Feijão Colônia - Tipo 

Caupi

FEIJÃO DA COLÔNIA (CAUPI) Especificação : Tipo I, classe caupi, novo, constituído de grãos

inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura

de outras variedades e espécies. Embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos,

limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo

acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do

produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. Pacote de 1 kg.

10,00R$                9,10R$               9,55R$        700 Quilogramas 6.685,00R$             

40 Feijão Preto

FEIJÃO PRETO Especificação : Tipo I, classe preto, novo, constituído de grãos inteiros e sadios

com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras

variedades e espécies. Embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não

violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo

acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do

produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante.

12,49R$                12,50R$             12,50R$      1.000 Quilogramas 12.495,00R$           
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41 Feijão Carioquinha

FEIJÃO CARIOQUINHA Especificação : Tipo 1, classe carioquinha, novo, constituído de grãos

inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura

de outras variedades e espécies. Embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos,

limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo

acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do

produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante.

13,94R$                12,38R$             13,16R$      2.300 Quilogramas 30.268,00R$           

42
Fermento P/ Bolo 

100g

FERMENTO EM PÓ PARA BOLO Especificação : De primeira qualidade. Embalagem com

dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, aproximadamente 100 gramas. Inscrição

no MS.

5,23R$                  4,64R$               4,94R$        72 Unidades 355,32R$                

43

Frango Congelado e 

Pedaços (Filé de 

Peito de Frango)

Filé peito de frango carne de frango de primeira qualidade, limpa, sem ossos, embaladas à vácuo,

congeladas á 12 graus célsius (-), isentas de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam

impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e

organolépticas), inspecionadas pelo ministério da agricultura. Acomodadas em caixas de papelão

em  perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas.

18,31R$                11,69R$             15,00R$      2.900 Quilogramas 43.500,00R$           

44

Frango Congelado 

em Pedaços (COXA 

E SOBRECOXA)

Coxa e Sobrecoxa de frango carne de frango de primeira qualidade, limpa, sem ossos, embaladas à

vácuo, congeladas á 12 graus célsius (-), isentas de aditivos ou substâncias estranhas ao produto,

que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e

organolépticas), inspecionadas pelo ministério da agricultura. Acomodadas em caixas de papelão

em  perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas.

14,22R$                12,36R$             13,29R$      5.900 Quilogramas 78.411,00R$           

45
Frango Congelado 

Inteiro

FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE - CONGELADO Especificação : Semi-

processado, congelado, inteiro eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e

parasitas, acondicionado em saco plástico polietileno, transparente atóxico, sem tempero, de primeira

qualidade.

9,40R$                  9,01R$               9,21R$        2.200 Quilogramas 20.251,00R$           

46 Laranja In Natura

LARANJA Especificação : Fresca, cor amarela laranjada, com aspecto, cor e cheiro e sabor

próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas

e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e

transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritamente orgânicos

e/ou agroecológicos.

5,93R$                  6,07R$               6,00R$        1.000 Dúzias 6.000,00R$             

47 Leite de Côco 200ml

LEITE DE CÔCO Especificação : Garrafa de vidro com 200 ml, livre de insetos, micro-

organismos ou outra impureza que venha a comprometer o armazenamento e a saúde humana.

Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto.

3,50R$                  3,82R$               3,66R$        1.000 Frascos 3.660,00R$             

48
Leite em pó integral 

200g

LEITE EM PÓ INTEGRAL Especificação : Contendo no mínimo 26% de gorduras, embalado em

pacotes plásticos aluminizados, limpos não violados, resistentes, que garantam a integridade do

produto até o momento do consumo, contendo no mínimo 200 gramas. Acondicionados em fardos

lacrados ou em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente

os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade,

quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10

(dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Inspecionado pelo Ministério da

Agricultura. Embalagem protetora, pacote de 200 gramas.

6,14R$                  6,02R$               6,08R$        9.500 Pacotes 57.760,00R$           
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49
Leite Formula 

Infantil 400g

LEITE FORMULA INFANTIL Especificação : De partida, favorencendo as defesas imunologicas

nos primeiros meses de vida. Adição de icpufas para modulação da resposta

imunologica.Carboidratos 100% lactose lata de 400G.

31,28R$                30,32R$             30,80R$      12 Latas 369,60R$                

50
Leite Sem Lactose 

400g

LEITE SEM LACTOSE Especificação : Fórmula infantil isenta de lactose, contendo vitaminas,

minerais, oligoelementos, nucleotídeos e LCPUFAS, ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa.

Lata de 400 gramas.

34,89R$                35,11R$             35,00R$      12 Latas 420,00R$                

51 Maçã In Natura

MAÇÃ,QUILO Especificação : De primeira, In Natura, ser limpa, casca lisa íntegra, apresentando

grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e

larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte.

9,53R$                  10,09R$             9,81R$        4.600 Quilogramas 45.126,00R$           

52
Macarrão Espaguete 

tipo Sêmola 500g

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação : Vitaminado, tipo espaguete, cor amarela,

obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de

corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade máxima 13%, Embalagem de 500g, em

sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade

do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá

conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote,

data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

5,02R$                  5,14R$               5,08R$        3.400 Pacotes 17.272,00R$           

53 Mamão In Natura
MAMÃO Especificação : 50% maduro 50% verde, com casca firme, não ter rachaduras, partes

escuras ou machucados, nem picada de insetos.
6,50R$                  6,54R$               6,52R$        1.800 Quilogramas 11.736,00R$           

54 Maracujá In Natura

MARACUJÁ IN NATURA - Especificação : Fresca, tamanho mediano, com aspecto, cor e cheiro e

sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades,

parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio

e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritamente

orgânicos e/ou agroecológicos.

9,25R$                  9,45R$               9,35R$        700 Quilogramas 6.545,00R$             

55 Margarina 500g

MARGARINA COM 500 GRAMAS Especificação : Produzida exclusivamente de gordura vegetal,

com adição de sal., em potes de polipropileno com lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote,

resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo contendo peso líquido

500g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação

nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante.

5,50R$                  5,50R$               5,50R$        9.400 Unidades 51.700,00R$           

56
Massa P/ Mingau 

Arroz 350g

PÓ PARA O PREPARO DE MINGAU DE ARROZ 350 GRAMAS. CEREAL A BASE DE ARROZ

PRÉ COZIDO PARA ALIMENTAÇÃO
5,86R$                  5,86R$               5,86R$        200 Pacotes 1.172,00R$             

57
Massa P/ Mingau 

Aveia 350g

PÓ PARA O PREPARO DE MINGAU DE AVEIA- 350 GRAMAS PRÉ COZIDO PARA

ALIMENTAÇÃO INFANTIL
4,92R$                  4,62R$               4,77R$        500 Pacotes 2.385,00R$             

58
Massa P/ Mingau 

Milho 350g

PÓ PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO 350 GRAMAS CEREAL A BASE DE MILHO

PRÉ COZIDO PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL
4,94R$                  6,78R$               5,86R$        500 Pacotes 2.930,00R$             

59
Massa P/ Mingau 

Multi Cereais 350g

PÓ PARA PREPARO DE MINGAU MULTI CEREAIS- ARROZ, TRIGO, AVEIA - PACOTES DE

350 GRAMAS
5,52R$                  6,08R$               5,80R$        540 Pacotes 3.132,00R$             



PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO 

CNPJ: 04.876.470/0001-74

Av. Senador Lemos, 213 | Centro – Melgaço – Pará | 

CEP: 68490-000 - Email: selicmelgaco@gmail.com

60
Massa P/ Sopa tipo 

Parafuso 500g

MASSA P/ SOPA TIPO PARAFUSO Especificação : Vitaminado, tipo parafuso, cor amarela,

obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de

corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade máxima 13%, Embalagem de 500g, em

sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade

do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá

conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote,

data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)

meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante.

4,84R$                  5,06R$               4,95R$        780 Pacotes 3.861,00R$             

61
Massa para sopa - 

Tipo Concha 500g

MASSA P/ SOPA TIPO CONCHA - Acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico

transparente, contendo 500g ou 01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades,

parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de

entrega.

4,32R$                  4,52R$               4,42R$        780 Pacotes 3.447,60R$             

62

Massa para sopa - 

Tipo Padre Nosso 

500g

MASSA P/ SOPA TIPO PADRE NOSSO - Acondicionado em embalagem resistente de polietileno

atóxico transparente, contendo 500g ou 01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades,

parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de

entrega.

4,78R$                  4,78R$               4,78R$        780 Pacotes 3.728,40R$             

63 Melancia In Natura

MELANCIA REGIONAL Especificação : redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com

polpa firme e intacta, acondicionada em a granel.

5,12R$                  5,18R$               5,15R$        2.400 Quilogramas 12.360,00R$           

64

Milho Branco 

(Canjica Branca) 

500g

MILHO BRANCO Especificação : Embalagem com no mínimo 500 gramas, com identificação do

produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade, de acordo com a Resolução 12/78 da

CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

3,56R$                  4,76R$               4,16R$        4.700 Pacotes 19.552,00R$           

65 Óleo de Soja 900ml

ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA Especificação : Refinado, tipo 1, sem colesterol, contendo

naturalmente ômega 3, embalagem limpa, garrafa plástica de 900ml, não amassadas, sem

estufamentos, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação

nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto

deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante.

9,58R$                  10,72R$             10,15R$      2.700 Frascos 27.405,00R$           

66

Ovo de Galinha - 

Bandeja c/ 30 

unidades

OVOS DE GALINHA Especificação : Tamanho médio livre de rachaduras e sujidades, com peso

unitário de aproximadamente 50 gramas.
16,31R$                15,89R$             16,10R$      900 Bandejas 14.490,00R$           

67
Pão Massa fina - 

Hamburguer

PÃO MASSA FINA - HAMBURGUER Especificação : Farinha de trigo enriquecida com ferro,

fermento, sal, óleo, cor do miolo levemente creme, casca cor dourada, brilhante e macia, tamanho

uniforme. Pesando 50 gramas cada unidade.

0,84R$                  0,34R$               0,59R$        48.000 Unidades 28.320,00R$           

68 Pão massa fina Chá

PÃO MASSA FINA - CHÁ - Fresco de boa qualidade, para sanduiche, macio, sem presença de

sujidade. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes,

valor funcional, peso fabricante, validade e registro no SIM ou SIF. Peso de 50g em saco plástico

transparente até lacrado de 500g.

0,56R$                  0,58R$               0,57R$        48.000 Unidades 27.360,00R$           
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69
Pimenta de Cheiro - 

Pimentinha In Natura

PIMENTA DE CHEIRO Especificação : Pimenta de cheiro, In Natura, apresentando grau de

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições

adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

17,00R$                17,00R$             17,00R$      90 Quilogramas 1.530,00R$             

70

Polpa de Frutas 

Pasteurizada 

Congelada - Abacaxi

SUCO CONCENTRADO CONGELADO, EM EMBALAGEM DE 1 QUILOGRAMA ENVASADO, 

NÃO ALCOOLICO, NÃO FERMENTADO, PASTEURIZADO E HOMOGENIZADO, COM ALTO 

TEOR DE POLPA DE FRUTAS

13,83R$                13,75R$             13,79R$      3.000 Quilogramas 41.370,00R$           

71

Polpa de Frutas 

Pasteurizada 

Congelada - Acerola

SUCO CONCENTRADO CONGELADO, EM EMBALAGEM DE 1 QUILOGRAMA ENVASADO, 

NÃO ALCOOLICO, NÃO FERMENTADO, PASTEURIZADO E HOMOGENIZADO, COM ALTO 

TEOR DE POLPA DE FRUTAS

12,20R$                19,52R$             15,86R$      1.400 Quilogramas 22.204,00R$           

72

Polpa de Frutas 

Pasteurizada 

Congelada - Bacuri

SUCO CONCENTRADO CONGELADO, EM EMBALAGEM DE 1 QUILOGRAMA ENVASADO, 

NÃO ALCOOLICO, NÃO FERMENTADO, PASTEURIZADO E HOMOGENIZADO, COM ALTO 

TEOR DE POLPA DE FRUTAS

20,18R$                19,82R$             20,00R$      850 Quilogramas 17.000,00R$           

73

Polpa de Frutas 

Pasteurizada 

Congelada - Caju

SUCO CONCENTRADO CONGELADO, EM EMBALAGEM DE 1 QUILOGRAMA ENVASADO, 

NÃO ALCOOLICO, NÃO FERMENTADO, PASTEURIZADO E HOMOGENIZADO, COM ALTO 

TEOR DE POLPA DE FRUTAS

9,75R$                  11,85R$             10,80R$      340 Quilogramas 3.672,00R$             

74

Polpa de Frutas 

Pasteurizada 

Congelada - Cupuaçu

SUCO CONCENTRADO CONGELADO, EM EMBALAGEM DE 1 QUILOGRAMA ENVASADO, 

NÃO ALCOOLICO, NÃO FERMENTADO, PASTEURIZADO E HOMOGENIZADO, COM ALTO 

TEOR DE POLPA DE FRUTAS

16,98R$                16,86R$             16,92R$      900 Quilogramas 15.228,00R$           

75

Polpa de Frutas 

Pasteurizada 

Congelada - Goiaba

SUCO CONCENTRADO CONGELADO, EM EMBALAGEM DE 1 QUILOGRAMA ENVASADO, 

NÃO ALCOOLICO, NÃO FERMENTADO, PASTEURIZADO E HOMOGENIZADO, COM ALTO 

TEOR DE POLPA DE FRUTAS

16,47R$                15,67R$             16,07R$      3.300 Quilogramas 53.031,00R$           

76

Polpa de Frutas 

Pasteurizada 

Congelada - Graviola

SUCO CONCENTRADO CONGELADO, EM EMBALAGEM DE 1 QUILOGRAMA ENVASADO, 

NÃO ALCOOLICO, NÃO FERMENTADO, PASTEURIZADO E HOMOGENIZADO, COM ALTO 

TEOR DE POLPA DE FRUTAS

16,56R$                16,32R$             16,44R$      800 Quilogramas 13.152,00R$           

77

Polpa de Frutas 

Pasteurizada 

Congelada - 

Maracujá

SUCO CONCENTRADO CONGELADO, EM EMBALAGEM DE 1 QUILOGRAMA ENVASADO, 

NÃO ALCOOLICO, NÃO FERMENTADO, PASTEURIZADO E HOMOGENIZADO, COM ALTO 

TEOR DE POLPA DE FRUTAS

13,59R$                14,99R$             14,29R$      1.200 Quilogramas 17.148,00R$           

78

Proteina de Soja 

Texturizada - Escura 

500g

PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA EXCURA Especificação : Obtida por processamento

tecnológico adequado, a partir de farinha de soja desengordurada, proteína isolada de soja e proteína

concentrada de soja. Deve apresentar umidade máxima de 8% e proteína em base seca mínima de

50%. Acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 500 gramas, com

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 6

meses a contar da data de entrega.

6,64R$                  7,90R$               7,27R$        400 Pacotes 2.908,00R$             
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79

Proteina de Soja 

Texturizada Clara 

500g

PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA CLARA Especificação : Obtida por processamento

tecnológico adequado, a partir de farinha de soja desengordurada, proteína isolada de soja e proteína

concentrada de soja. Deve apresentar umidade máxima de 8% e proteína em base seca mínima de

50%. Acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 500 gramas, com

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 6

meses a contar da data de entrega.

6,92R$                  7,62R$               7,27R$        400 Pacotes 2.908,00R$             

80
Quiejo tipo 

Mussarela - Fatiado

Queijo mussarela, fatiado. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação e de validade,

peso liquido e registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Deverá ser transportado em carros

fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas (10ºc ou de acordo com o fabricante) e

adequadas, respeitando a características do produto. De modo que as embalagens não se apresente

alteradas.

51,22R$                51,22R$             51,22R$      850 Quilogramas 43.537,00R$           

81 Repolho In Natura
REPOLHO Especificação : De boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física,

rachaduras, cortes, tamanho e conformação uniforme.
5,47R$                  5,35R$               5,41R$        800 Quilogramas 4.328,00R$             

82 Sal refinado iodado
SAL REFINADO Especificação : Embalagem de 1 kg. Cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-

umectante INS 535, moído iodada. Não contém glúten.
1,22R$                  1,20R$               1,21R$        1.600 Quilogramas 1.936,00R$             

83
Sardinha conservada 

em óleo 125g

DEFINIÇÃO: É o produto obtido do preparo de sardinhas selecionadas através de um rigoroso

controle de qualidade, acondicionadas em óleo de soja. Não devem conter conservantes em sua

formulação e sua conservação se dá por um processo de esterilização do produto após fechado, que

garante a sua esterilização comercial. 2 - CARACTERÍSTICAS: 2.2 - ORGANOLÉPTICAS: Aspecto

Próprio Cor Própria Cheiro Próprio, agradável Sabor Próprio. 2.3 - MACRO E

MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e parasitos. 3 - EMBALAGEM: 3.1 - PRIMÁRIA:

Lata com sistema abre fácil, contendo 125 g de peso liquido. 3.2 - SECUNDÁRIA: Caixa contendo

até 50 unidades

4,08R$                  5,20R$               4,64R$        32.000 Latas 148.480,00R$         

84
Seleta de legumes 

200g

SELETA DE LEGUMES Especificação : Enlatada e reidratada à base de vegetais

descascados/cortados/íntegros/cozidos. A embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade

do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante. Embalagem de 200 gramas. Sem conservantes.

2,62R$                  3,28R$               2,95R$        2.400 Latas 7.080,00R$             

85

Suco concentrado de 

fruta - Abacaxi 

500ml

CONCENTRADO LÍQUIDO PARA PREPARO DE SUCO DE ABACAXI Especificação :

composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras

substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtido da fruta madura e sã; processamento

tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o

consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar da

data de entrada. Garrafa de 500 ml.

5,07R$                  5,25R$               5,16R$        3.600 Frascos 18.576,00R$           

86
Suco concentrado de 

fruta - Acerola 500ml

CONC. LIQUIDO P/PREP. DE SUCO DE ACEROLA - Especificação : Composto de corante

natural; conservante: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a

sua composição; qualidade obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado

submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; com aspecto

cor, cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrada. Garrafa de

500 ml.

6,77R$                  6,27R$               6,52R$        3.600 Frascos 23.472,00R$           
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87
Suco concentrado de 

fruta - Cajú 500ml

CONC. LIQUIDO P/PREP. DE SUCO DE CAJU - Especificação : composto de corante natural;

conservante: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua

composição; qualidade obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido

a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e

sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrada. Garrafa de 500 ml.

4,49R$                  3,49R$               3,99R$        3.600 Frascos 14.364,00R$           

88
Suco concentrado de 

fruta - Goiaba 500ml

CONC. LIQUIDO P/PREP. DE SUCO DE GOIABA - Especificação : composto de corante natural;

conservante: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua

composição; qualidade obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido

a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e

sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrada. Garrafa de 500 ml.

5,80R$                  6,18R$               5,99R$        4.800 Frascos 28.752,00R$           

89 Tangerina In Natura

TANGERINA IN NATURA - Especificação : Fresca, tamanho mediano, com aspecto, cor e cheiro e

sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades,

parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio

e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritamente

orgânicos e/ou agroecológicos.

12,84R$                11,16R$             12,00R$      1.000 Quilogramas 12.000,00R$           

90 Tomate In Natura

TOMATE Especificação : De boa qualidade, inteiros, sem fungos, sem buracos, sem manchas.

Aspecto globoso, cor vermelha, classificada como legume, graúda, de polpa firme e intacta, isento de

enfermidades, livres de resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, sem lesões de origem

física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte, acondicionado em sacos plásticos por quilo.

7,88R$                  7,06R$               7,47R$        1.700 Quilogramas 12.699,00R$           

91
Vinagre de álcool 

750ml

VINAGRE DE ÁLCOOL Especificação : Branco, inseto de corante artificiais, acidos organicos

minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais,

acondicionado em frasco plastico com tampa inviolavel, hermeticamente fechado.

2,76R$                  2,68R$               2,72R$        1.300 Frascos 3.536,00R$             

2.201.165,26R$      
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