
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES

TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Ref.: 27/09/2019

Código Descrição Unid.
Preço 

Referencial

14260
AÇÚCAR, Apresentação: cristal, Embalagem: primária plástica, Características Adicionais: de 1ª 

qualidade, Unidade de Fornecimento: pacote com 1 kg
pacote 2,49

2283
ÁGUA MINERAL, Material: água mineral natural, Gaseificação: sem gás, Unidade de Fornecimento: 

copo de 200 ml, Características Adicionais: produto em conformidade com a legislação em vigor
unidade 0,41

14382

ÁGUA MINERAL, Material: água mineral natural, Gaseificação: sem gás, Unidade de Fornecimento: 

garrafa pet de 350 ml, Características Adicionais: produto em conformidade com a legislação em 

vigor

unidade 0,66

2282

ÁGUA MINERAL, Material: água mineral natural, Gaseificação: sem gás, Unidade de Fornecimento: 

garrafa pet de 500 ml, Características Adicionais: produto em conformidade com a legislação em 

vigor

unidade 0,64

14380

ÁGUA MINERAL, Material: água mineral natural, Gaseificação: sem gás, Unidade de Fornecimento: 

garrafão de 20 litros, retornável, Características Adicionais: produto em conformidade com a 

legislação em vigor

unidade 3,81

2581
ARROZ, Apresentação: agulhinha, longo fino, polido, Tipo: 1, Embalagem: primária plástica, 

Unidade de Fornecimento: pacote com 5 kg
pacote 11,47

15360
BANANA, Espécie: Nanica, Tipo: extra, Características Adicionais: produto próprio para consumo 

humano e em conformidade com a legislação em vigor.
kg 3,53

15361
BANANA, Espécie: pacovã, Tipo: extra, Características Adicionais: produto próprio para consumo 

humano e em conformidade com a legislação em vigor.
kg 3,82

15358
BANANA, Espécie: prata, Tipo: extra, Características Adicionais: produto próprio para consumo 

humano e em conformidade com a legislação em vigor.
kg 3,43

17227

BATATA PORTUGUESA, Tipo: extra, Características Adicionais: produto próprio para consumo 

humano, acondicionado em embalagem apropriada, tudo em conformidade com a legislação em 

vigor.

kg 3,60

15394
BATATA-DOCE, Grupo: branca, Tipo: extra, Características Adicionais: produto próprio para 

consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor.
kg 2,50

14801

CAFÉ TORRADO E MOÍDO, Apresentação: torrado e moído sem misturas, Embalagem: a vácuo, 

Características Adicionais: 1ª qualidade, com características, aspecto cor, odor e sabor próprios, 

Unidade de Fornecimento: pacote de 500g

pacote 9,65

14629

CAFÉ TORRADO E MOÍDO, Apresentação: torrado e moído sem misturas, Embalagem: tipo 

almofada, Características Adicionais: 1ª qualidade, com características, aspecto cor, odor e sabor 

próprios, Unidade de Fornecimento: pacote de 500g

pacote 8,44

57988

CAFÉ TORRADO E MOÍDO, Apresentação: torrado e moído sem misturas. Tipo: almofada, 

Características Adicionais: 1ª qualidade, com características, aspecto cor, odor e sabor próprios, 

Unidade de Fornecimento: pacote de 250 g. Produto em conformidade com a Legislação em vigor

pacote 5,17

55422
CARÁ, Tipo: roxo, Características Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 

conformidade com a legislação em vigor
kg 4,59

27055

CARNE BOVINA, Tipo: acém, Apresentação: sem osso, Características Adicionais: isento de toda 

e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano, acondicionado em 

embalagem apropriada, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

kg 11,29

18622

CARNE BOVINA, Tipo: agulha, Apresentação: congelada, Características Adicionais: isento de 

toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano, 

acondicionado em embalagem apropriada, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

kg 10,29

18614

CARNE BOVINA, Tipo: alcatra, Apresentação: peça inteira, congelada, Características Adicionais: 

isento de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano, 

acondicionado em embalagem apropriada, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

kg 18,86

18613

CARNE BOVINA, Tipo: contra filé, Apresentação: peça inteira, congelada, Características 

Adicionais: isento de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo 

humano, acondicionado em embalagem apropriada, tudo em conformidade com a legislação em 

vigor.

kg 17,50

84989

CARNE BOVINA, Tipo: coxão mole, Apresentação: peça inteira, congelado, Características 

Adicionais: isento de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo 

humano, acondicionado em embalagem apropriada, tudo em conformidade com a legislação em 

vigor.

kg 15,49

17185

CARNE BOVINA, Tipo: filé mignon, Apresentação: peça inteira, Características Adicionais: isento 

de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano, 

acondicionado em embalagem apropriada, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

kg 26,17
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17183

CARNE BOVINA, Tipo: lagarto, Apresentação: peça inteira, Características Adicionais: isento de 

toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano, 

acondicionado em embalagem apropriada, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

kg 13,89

18624

CARNE BOVINA, Tipo: músculo, Apresentação: congelada, Características Adicionais: isento de 

toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano, 

acondicionado em embalagem apropriada, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

kg 11,93

90916 CARNE BOVINA, Tipo: músculo, Apresentação: moída, congelada. kg 11,90

17440

CARNE BOVINA, Tipo: paleta, Apresentação: congelada, Características Adicionais: isento de toda 

e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano, acondicionado em 

embalagem apropriada, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

kg 14,35

17439

CARNE BOVINA, Tipo: patinho, Apresentação: congelado, Características Adicionais: isento de 

toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano, 

acondicionado em embalagem apropriada, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

kg 14,51

33220

CASTANHA, Tipo: castanha do Pará, Ingredientes Básicos: castanha sem casca, Unidade de 

Fornecimento: embalagem com 1kg, Características Adicionais: produto próprio para o consumo 

humano, Observação: produto em conformidade com a legislação em vigor

embalagem 37,09

15384
CEBOLA, Tipo: extra, Características Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 

conformidade com a legislação em vigor.
kg 4,82

17437

CEBOLINHA, Tipo: extra, Unidade de Fornecimento: maço perfazendo no mínimo 100 g, 

Características Adicionais: produto próprio para consumo humano, acondicionado em embalagem 

apropriada, tudo em conformidade com a legislação em vigor

maço 1,15

15392
CENOURA, Grupo: comum, Tipo: extra, Características Adicionais: produto próprio para consumo 

humano e em conformidade com a legislação em vigor.
kg 2,85

57593

CHARQUE PONTA DE AGULHA, Ingredientes Básicos: carne bovina sem gordura, salgada e 

dessecada, Características Adicionais: produto próprio para o consumo, acondicionado em 

embalagem apropriada, tudo em conformidade com a legislação em vigor

kg 11,85

99098

CHARQUE TRASEIRA, Ingredientes Básicos: carne bovina sem gordura, salgada e dessecada, 

Características Adicionais: produto próprio para o consumo, acondicionado em embalagem 

apropriada.

kg 16,39

2579
FEIJÃO CARIOCA, Tipo: 01, Tipo Classe: cores, Embalagem: primária plástica, Unidade de 

Fornecimento: pacote com 1 kg
pacote 3,95

17194
FEIJÃO, Grupo: preto, Tipo: 1, Unidade de Fornecimento: pacote com 1 kg, Características 

Adicionais: produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor.
pacote 4,46

17335

FÍGADO BOVINO, Apresentação: congelado, Características Adicionais: isento de toda e qualquer 

evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano, acondicionado em 

embalagem apropriada, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

kg 5,88

89219

FILÉ DE PEIXE, Espécie: Pirarucu, Apresentação: cortado em filé, sem pele, sem espinhas, in 

natura, Unidade de Fornecimento: (Kg), Características Adicionais: Isento de toda e qualquer 

evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano e em conformidade com a 

legislação em vigor .

kg 15,49

19133

FLOCOS DE CEREAIS, Apresentação: alimento vitaminado, tipo Neston (ou similar), Ingredientes 

Básicos: açúcar, trigo, arroz, sal e vitaminas, Unidade de Fornecimento: lata com 400 g, 

Características Adicionais: produto próprio para consumo humano e em conformidade com a 

legislação em vigor.

lata 8,46

17174

FRANGO, Apresentação: coxa e sobrecoxa, congelado, Características Adicionais: isento de toda e 

qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano, acondicionado em 

embalagem apropriada, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

kg 6,34

15404

FRANGO, Apresentação: inteiro, com vísceras, com pé e com cabeça, congelado, Características 

Adicionais: isento de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo 

humano e em conformidade com a legislação em vigor.

kg 6,27

15405

FRANGO, Apresentação: inteiro, sem vísceras, sem pé e sem cabeça, congelado, Características 

Adicionais: isento de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo 

humano e em conformidade com a legislação em vigor.

kg 5,62

17175

FRANGO, Apresentação: peito com osso, congelado, Características Adicionais: isento de toda e 

qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano, acondicionado em 

embalagem apropriada, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

kg 7,80
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33391

FRANGO, Apresentação: peito sem  osso, congelado, Características Adicionais: isento de toda e 

qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano, acondicionado em 

embalagem apropriada, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

kg 9,97

17088

GELO, Tipo: escamas, Apresentação: em embalagem plástica transparente e resistente, Unidade 

de Fornecimento: saco com 40 Kg, Características Adicionais: é obrigatório o uso de água 

potável,o gelo deve ser inodoro e insípido, produto próprio para consumo humano e em 

conformidade com a legislação em vigor

saco 18,88

36228

GOIABADA, Tipo: goiabada para corte, Unidade de Fornecimento: embalagem com 600 g, 

Características Adicionais: produto próprio para consumo humano e em conformidade com a 

legislação em vigor.

embalagem 5,29

17316
GOMA DE TAPIOCA, Unidade de Fornecimento: embalagem com 1kg, Características Adicionais: 

produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor
kg 6,24

95731
IOGURTE, Descrição: Líquido; sem glúten; com polpa de fruta; sabores variados; Unidade de 

Fornecimento: garrafa de 150 a 200g.
unidade 1,81

81247

IOGURTE, Ingredientes Básicos: água, leite, açúcar, conservador, corantes e aromatizantes 

naturais, polpa de frutas, Unidade de Fornecimento: embalagem com 6 copos com peso total de 

540 a 600g, Características Adicionais: produto próprio para o consumo humano.

unidade 3,04

15370
LARANJA, Grupo: pêra, Tipo: extra, Características Adicionais: produto próprio para consumo 

humano e em conformidade com a legislação em vigor.
kg 2,12

31484

LEITE INTEGRAL EM PÓ, Composição: leite de vaca e estabilizante, Unidade de Fornecimento: 

pacote com 400 g , Características Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 

conformidade com a legislação em vigor

pacote 7,72

91577

LEITE INTEGRAL EM PÓ, Composição: leite de vaca, Unidade de Fornecimento: pacote com 1 kg, 

Características Adicionais: produto próprio para consumo humano e em conformidade com a 

legislação em vigor.

pacote 19,49

2560
LEITE INTEGRAL, Tipo: longa vida, Composição: leite de vaca, estabilizante citrato de sódio, 

Embalagem: tetra pack , Aspecto Físico: líquido, Unidade de Fornecimento: caixa com 1 litro
caixa 3,06

49533

LINGÜIÇA CALABRESA, Ingredientes Básicos: carne suína, carne mecanicamente separada de 

aves, sal, proteína vegetal condimentos e outros, Conservadores: nitrito de sódio e nitrato de sódio, 

Unidade de Fornecimento: embalagem plástica com 1Kg.

embalagem 14,43

15133
MACARRÃO, Tipo: espaguete, Ingredientes: sêmola  de trigo, ovos e corantes naturais de urucum, 

Unidade de Fornecimento: pacote com 500 g, Informações Adicionais: contém glúten
pacote 3,38

17315

MACARRÃO, Tipo: parafuso, Ingredientes: sêmola  de trigo, ovos e corantes naturais de urucum, 

Unidade de Fornecimento: pacote com 500 g, Informações Adicionais: produto próprio para 

consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor.

pacote 2,65

81855

MACARRÃO, Tipo: Tipo: talharim, Ingredientes: sêmola de trigo, ovos e corantes naturais de 

urucum, Unidade de Fornecimento: pacote com 500 g, Informações Adicionais: produto próprio 

para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor.

pacote 6,06

15397
MACAXEIRA, Tipo: extra, Características Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 

conformidade com a legislação em vigor.
kg 2,97

84501

MANTEIGA, Ingredientes Básicos: creme de leite e sal, Unidade Fornecimento: embalagem com 

500 g, Características Adicionais: produto próprio para  consumo humano e em conformidade com 

a legislação em vigor

unidade 15,59

17199
MILHO CANJICA, Tipo Grupo: especial, Tipo Subgrupo: despeliculada, Tipo Classe: branca, Tipo: 

01, Unidade de Fornecimento: pacote com 500 g
pacote 2,15

107691 MILHO VERDE, Apresentação: Espiga (in natura). kg 4,78

99150
MILHO VERDE, Ingredientes: milho, acuçar, água e sal, Características Adicionais: produto próprio 

para consumo humano, Unidade de Fornecimento: embalagem tetra pak 200g (peso drenado)
unidade 1,28

17421

MOCOTÓ BOVINO, Apresentação: serrado, congelado, Características Adicionais: produto próprio 

para consumo humano, acondicionado em embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 

legislação em vigor.

kg 4,93

15414

ÓLEO DE SOJA, Ingredientes: óleo de soja e antioxidante ácido cítrico, Unidade de Fornecimento: 

embalagem (pet ou lata) com 900 ml, Características Adicionais: produto próprio para consumo 

humano e em conformidade com a legislação em vigor

unidade 3,40

15305

OVO DE GALINHA, Cor: Branca, Tipo: Extra, Classe: A, Unidade de Fornecimento: Bandeja com 

30 unidades, Características Adicionais: Produto próprio para consumo  humano e em 

conformidade com a legislação em vigor

bandeja 10,22
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57113

PÃO DE FORMA, Apresentação: com casca, fatiado, acondicionado em embalagem plástica, 

Composição Básica: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, sal, glúten e fermento 

biológico.

kg 8,92

110818

PÃO DE FORMA, Tipo: De batata; Apresentação: Com casca, fatiado, acondicionado em 

embalagem plástica; Ingredientes: Farinha de arroz, farinha de soja, flocos de batata, polvilho doce, 

lecitina de soja, sal, fermento biológico, vinagre, óleo vegetal, espessante; Sem glúten, sem 

lactose, sem açúcar e sem ovo; Peso: 500g.

unidade 5,08

110819

PÃO DE FORMA, Tipo: De milho; Ingredientes: Farinha de arroz, farinha de soja, fubá, polvilho 

doce, lecitina de soja, sal, fermento biológico, vinagre, óleo vegetal, espessante; Sem glúten, sem 

lactose, sem açúcar e sem ovo; Peso: 500g.

unidade 4,98

110177

PÃO DE FORMA, Tipo: Integral; Apresentação: Com casca, fatiado, acondicionado em embalagem 

plástica; Rico em fibras; Com açúcar orgânico; Contém Glúten; Integral; Sem Colesterol; Sem 

Conservantes; Sem Gordura Saturada; Peso: 500g.

unidade 6,58

110834
PÃO DE HAMBURGUER, Peso Referência: unidade de 50 g; Características Adicionais: Produto 

próprio para consumo humano; Acondicionado em embalagem apropriada.
kg 10,58

15528

PÃO FRANCÊS, Peso Referência: unidade de 50 gramas, Características Adicionais: produto 

próprio para consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e fornecido em 

embalagem apropriada

kg 9,25

64081

PÃO MASSA FINA, Peso Referência: unidade de 50 g, Características Adicionais: produto próprio 

para consumo humano, acondicionado em embalagem apropriada , tudo em conformidade com a 

legislação em vigor

kg 11,46

15403

PEIXE, Espécie: matrinxã, Apresentação: inteiro, eviscerado, congelado, Características 

Adicionais: isento de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo 

humano e em conformidade com a legislação em vigor.

kg 10,37

17121

PEIXE, Espécie: pirarucu, Apresentação: seco, sem pele e sem espinhas, Características 

Adicionais: isento de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo 

humano e em conformidade com a legislação em vigor.

kg 23,51

81243

PEIXE, Espécie: tambaqui, Apresentação: sem cabeça, sem escamas, com no mínimo 4 kg, 

eviscerado, fresco, Características Adicionais: isento de toda e qualquer evidência de 

decomposição, produto próprio para consumo humano, acondicionado em embalagem apropriada.

kg 12,30

78203

POLPA DE FRUTAS, Sabor: abacaxi, Unidade de Fornecimento: embalagem com 1 kg, 

Características Adicionais: produto próprio para consumo humano e em conformidade com a 

legislação em vigor.

unidade 7,33

33204
POLPA DE FRUTAS, Sabor: açaí, Unidade de Fornecimento: embalagem com 1 kg, Características 

Adicionais: produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor
unidade 8,78

18632
POLPA DE FRUTAS, Sabor: caju, Unidade de Fornecimento: embalagem com 1 kg, Características 

Adicionais: produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor.
unidade 7,45

18604

POLPA DE FRUTAS, Sabor: cupuaçu, Unidade de Fornecimento: embalagem com 1 kg, 

Características Adicionais: produto próprio para consumo humano e em conformidade com a 

legislação em vigor.

unidade 7,39

18605

POLPA DE FRUTAS, Sabor: goiaba, Unidade de Fornecimento: embalagem com 1 kg, 

Características Adicionais: produto próprio para consumo humano e em conformidade com a 

legislação em vigor.

unidade 7,39

18607

POLPA DE FRUTAS, Sabor: maracujá, Unidade de Fornecimento: embalagem com 1 kg, 

Características Adicionais: produto próprio para consumo humano e em conformidade com a 

legislação em vigor.

unidade 9,68

110925
PRESUNTO, Apresentação: Sem capa de gordura, cozido; Composição: Carne de peru 

suavemente condimentada; Com baixo teor de gordura; Unidade de fornecimento: Kg.
kg 25,86

32049

QUEIJO COALHO, Apresentação: peça inteira, Unidade de Fornecimento: embalagem de 1 kg, 

Características Adicionais: produto apropriado para consumo humano, acondicionado em 

embalagem apropriada, tudo em conformidade com a legislação em vigor

embalagem 29,06

57304
QUEIJO MINAS, Tipo: Queijo Minas/frescal,produto próprio para consumo humano e em 

conformidade com a legislação.
kg 18,59

81259
QUEIJO MUSSARELA, Apresentação: fatiado, Características Adicionais: identificado 

individualmente com etiqueta contendo informações técnicas.
kg 17,71
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15638

QUEIJO PRATO , Apresentação: fatiado, Unidade de Fornecimento: embalagem com 500 g (± 3%), 

Características Adicionais: produto próprio para consumo humano e em conformidade com a 

legislação em vigor.

kg 18,99

17225

QUEIJO RALADO, Ingredientes Básicos: queijo parmesão ralado e conservador, Unidade de 

Fornecimento: pacote com 100 g, Características Adicionais: produto próprio para o consumo 

humano e em conformidade com a legislação em vigor

pacote 7,90

2578
SAL COZINHA, Apresentação: refinado iodado, Embalagem: primária plástica, Unidade de 

Fornecimento: pacote com 1 kg
pacote 1,30

24786

SALGADINHO PARA COQUETEL, Tipo: bolinha, Recheio: queijo, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

cento 39,00

24803

SALGADINHO PARA COQUETEL, Tipo: canudinho, Recheio: camarão, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

cento 69,00

24804

SALGADINHO PARA COQUETEL, Tipo: canudinho, Recheio: frango, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

cento 50,00

24777

SALGADINHO PARA COQUETEL, Tipo: coxinha, Recheio: frango com catupiry, Apresentação: 

pronto para consumo, com no mínimo 25g por unidade, em embalagem adequada visando a 

proteção e a qualidade do produto

cento 45,24

24775

SALGADINHO PARA COQUETEL, Tipo: coxinha, Recheio: frango, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

cento 40,27

24808

SALGADINHO PARA COQUETEL, Tipo: croisant, Recheio: presunto com queijo, Apresentação: 

pronto para consumo, com no mínimo 25g por unidade, em embalagem adequada visando a 

proteção e a qualidade do produto

cento 55,30

24784

SALGADINHO PARA COQUETEL, Tipo: croquete, Recheio: carne, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

cento 39,67

24794

SALGADINHO PARA COQUETEL, Tipo: empada, Recheio: camarão, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

cento 66,32

24795

SALGADINHO PARA COQUETEL, Tipo: empada, Recheio: frango, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

cento 56,99

24793

SALGADINHO PARA COQUETEL, Tipo: empada, Recheio: queijo, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

cento 28,73

24796

SALGADINHO PARA COQUETEL, Tipo: esfirra, Recheio: carne, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

cento 52,82

24798

SALGADINHO PARA COQUETEL, Tipo: esfirra, Recheio: misto, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

cento 46,03

24792

SALGADINHO PARA COQUETEL, Tipo: folheado, Recheio: camarão, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

cento 69,49

24789

SALGADINHO PARA COQUETEL, Tipo: folheado, Recheio: misto, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

cento 57,39

24788

SALGADINHO PARA COQUETEL, Tipo: folheado, Recheio: queijo, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

cento 53,42

24791

SALGADINHO PARA COQUETEL, Tipo: folheado, Recheio: salsicha, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

cento 29,08

24805

SALGADINHO PARA COQUETEL, Tipo: pastelzinho, Recheio: frango, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 20g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

cento 40,93

24801
SALGADINHO PARA COQUETEL, Tipo: quibe, Apresentação: pronto para consumo, com no 

mínimo 25g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a qualidade do produto
cento 39,27
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24783

SALGADINHO PARA COQUETEL, Tipo: risólis, Recheio: bacalhau, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

cento 72,24

24779

SALGADINHO PARA COQUETEL, Tipo: risólis, Recheio: camarão, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

cento 79,00

24778

SALGADINHO PARA COQUETEL, Tipo: risólis, Recheio: carne, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

cento 40,27

24782

SALGADINHO PARA COQUETEL, Tipo: risólis, Recheio: misto, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo de 25g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

cento 39,82

24830

SALGADINHO PARA LANCHE, Tipo: bolinha, Recheio: bacalhau, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 140g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

unidade 4,25

24850

SALGADINHO PARA LANCHE, Tipo: croisant, Recheio: presunto com queijo, Apresentação: pronto 

para consumo, com no mínimo 140g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

unidade 4,30

24828

SALGADINHO PARA LANCHE, Tipo: croquete, Recheio: camarão, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 140g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

unidade 3,66

24827

SALGADINHO PARA LANCHE, Tipo: croquete, Recheio: carne, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 140g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

unidade 2,95

24835

SALGADINHO PARA LANCHE, Tipo: empada, Recheio: queijo, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 140g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

unidade 3,62

24839

SALGADINHO PARA LANCHE, Tipo: esfirra, Recheio: carne, Apresentação: pronto para consumo, 

com no mínimo 140g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a qualidade do 

produto

unidade 3,36

24840

SALGADINHO PARA LANCHE, Tipo: esfirra, Recheio: misto, Apresentação: pronto para consumo, 

com no mínimo 140g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a qualidade do 

produto

unidade 3,53

24831

SALGADINHO PARA LANCHE, Tipo: folheado, Recheio: queijo, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 140g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

unidade 3,49

24833

SALGADINHO PARA LANCHE, Tipo: folheado, Recheio: salsicha, Apresentação: pronto para 

consumo, com no mínimo 140g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a 

qualidade do produto

unidade 2,92

24820

SALGADINHO PARA LANCHE, Tipo: risólis, Recheio: carne, Apresentação: pronto para consumo, 

com no mínimo 140g por unidade, em embalagem adequada visando a proteção e a qualidade do 

produto

unidade 3,20

94001

SALSA, Tipo: extra, Unidade de Fornecimento: maço acondicionado em embalagem atóxica, 

Características Adicionais: Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a 

legislação em vigor.

unidade 1,34

102919 SALSICHA, Tipo: HOT DOG; Carne suína; Com tempero, condimentos e corante natural. kg 8,00

55093

SALSICHA, Tipo: viena, Apresentação: em conserva, Unidade de Fornecimento: lata com 300 g, 

Características Adicionais: produto próprio para consumo humano e em conformidade com a 

legislação em vigor.

lata 2,88

101712
SELETA DE LEGUMES, Ingredientes Básicos: ervilha, batata, cenoura, água e sal; Unidade de 

Fornecimento: embalagem tetra pak com 200 g drenado.
unidade 2,15

72652

SUCO DE FRUTA, Ingredientes Básicos: água, suco integral de abacaxi, conservantes, 

Apresentação: líquido concentrado, sem açúcar, Unidade de Fornecimento: frasco com 500 ml em 

embalagem de vidro ou de plástico, Características Adicionais: produto próprio para consumo 

humano e em conformidade com a legislação em vigor.

frasco 3,45

51645

SUCO DE FRUTA, Ingredientes Básicos: água, suco integral de caju, conservantes, Apresentação: 

líquido concentrado, sem açúcar, Unidade de Fornecimento: frasco com 500 ml em embalagem de 

vidro ou de plástico, Características Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 

conformidade com a legislação em vigor.

frasco 3,10
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51642

SUCO DE FRUTA, Ingredientes Básicos: água, suco integral de goiaba, conservantes, 

Apresentação: líquido concentrado, sem açúcar, Unidade de Fornecimento: frasco com 500 ml em 

embalagem de vidro ou de plástico, Características Adicionais: produto próprio para consumo 

humano e em conformidade com a legislação em vigor.

frasco 3,34

91393

SUCO DE FRUTA, Ingredientes Básicos: água, suco integral de laranja, conservantes, 

Apresentação: líquido concentrado, Unidade de Fornecimento: frasco com 500 ml, Características 

Adicionais: Rendimento mínimo de 2 litros (apresentado no rótulo)

unidade 4,21

51643

SUCO DE FRUTA, Ingredientes Básicos: água, suco integral de maracujá, conservantes, 

Apresentação: líquido concentrado, sem açúcar, Unidade de Fornecimento: frasco com 500 ml em 

embalagem de vidro ou de plástico, Características Adicionais: produto próprio para consumo 

humano e em conformidade com a legislação em vigor.

frasco 5,29

81244

TEMPERO COMPLETO, Ingredientes Básicos: sal, alho, cebola, óleo vegetal, Unidade 

Fornecimento: embalagem com 1 kg, Características Adicionais: em pasta, sem pimenta; produto 

próprio para consumo humano.

embalagem 7,49

17330

TEMPERO COMPLETO, Ingredientes Básicos: sal, alho, pimenta do reino, pimenta vermelha, 

salsa, cebola, óleo vegetal, Unidade Fornecimento: embalagem com 300 g, Características 

Adicionais: produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor

unidade 2,38

15378
TOMATE, Grupo: comum, Tipo: extra, Características Adicionais: produto próprio para consumo 

humano e em conformidade com a legislação em vigor.
kg 3,30

57394
UVA, Grupo: Itália, Tipo: extra, Características Adicionais: produto próprio para consumo humano e 

em conformidade com a legislação em vigor.
kg 9,43

107693

VINAGRE, de vinho branco; Resultante da fermentação acética do vinho; Isento de corantes 

artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos; Livre de sujidades, material terroso e detritos de 

animais e vegetais; Acidez: Entre 4% e 6%; Acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável 

e hermeticamente fechado contendo 750 ml.

frasco 4,68

107692

VINAGRE, de vinho tinto; Resultante da fermentação acética do vinho; Isento de corantes artificiais, 

ácidos orgânicos e minerais estranhos; Livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e 

vegetais; Acidez: Entre 4% e 6%; Acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável e 

hermeticamente fechado contendo 750 ml.

frasco 4,46


