
VALOR UNIT. 
ESTIMADO

VALOR TOTAL 
ESTIMADO

01. Açúcar refinado (1300 kg)- Açúcar refinado-

amorfo de 1ª qualidade, embalados em sacos plásticos
íntegros, resistentes, hermeticamente fechados,

contendo 1kg do produto, acondicionado em fardos
plásticos transparentes de até 30kg. Validade não
inferior a 180 dias, ter sido fabricado no máximo 20

dias antes da entrega no depósito.

UNID. 1.300 3,81R$                             4.953,00R$           

04. Arroz tipo 1 longo fino (1200 kg) - Arroz, tipo 1,

classe longo fino, sub grupo polido. acondicionado em

saco plástico transparente, com capacidade de 1Kg,
atóxico, limpo, não violado e resistente; Embalagem
secundária: fardos lacrados. Validade mínima de 8
meses a partir da data de entrega no depósito.

UNID. 1200 3,80R$                             4.560,00R$           

10. Biscoito doce tipo maisena (40 caixas) -
Acondicionado em pacotes plásticos, atóxicos,
hermeticamente vedados, com no mínimo 400g e
embalados em caixas de papelão limpas, íntegras e

resistentes. Validade não inferior a 180 dias e ter sido
fabricado no máximo 20 dias antes da entrega no
depósito. 

UNID. 40 43,20R$                           1.728,00R$           
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4. Biscoito salgado tipo cream cracker (80 caixas)-
Biscoito salgado tipo cream cracker - acondicionado

em pacotes plásticos, atóxicos, hermeticamente
vedados, com no mínimo 400g e embalados em caixas

de papelão limpas, íntegras e resistentes. Validade não
inferior a 180 dias e ter sido fabricado no máximo 20
dias antes da entrega no depósito. 

UNID. 80 37,96R$                           3.036,80R$           

11. Café torrado e moído (10 caixas)- Café em pó,
torrado e moído - embalado à vácuo , embalagem

aluminizada, selo ABIC, sabor suave, contendo até
500g, acondicionados em caixas de papelão limpas e

resistentes, contendo até 5Kg. Validade não inferior a
200 dias e ter sido fabricado no máximo 20 dias antes
da entrega no depósito.

UNID. 10 105,08R$                        1.050,80R$           

13. Charque bovino dianteiro (270 kg)- Charque
bovino dianteiro - Carne bovina salgada,

acondicionadas em embalagens plásticas em

polietileno à vácuo de até 1Kg, acondicionadas em
caixas de papelão. Validade não inferior a 180 dias e ter
sido fabricado no máximo 20 dias antes da entrega no
depósito.

UNID. 270 30,48R$                           8.229,60R$           



15. Colorífico ou corante (50 kg)- Deve ser
constituído de matéria prima de boa qualidade e

apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico
do produto. Deve conter no máximo 10% de sal em sua

constituição. Acondicionado em sacos de polietileno,
íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente.
Cada embalagem deve conter até 200 gramas. Validade

não inferior a 180 dias e ter sido fabricado no máximo
20 dias antes da entrega no depósito

UNID. 50 5,82R$                             291,00R$               

16. Creme de leite (30 CAIXAS) UNID. 30 57,20R$                           1.716,00R$           

17. Ervilha enlatada (50 caixas) UNID. 50 51,64R$                           2.582,00R$           

18. Extrato de tomate tradicional 340g (100 kg)-

Molho de tomate concentrado, isento de peles e
sementes. Acondicionados em embalagem metálica ou

saches de até 340g, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, acondicionados em caixas de

papelão resistentes de até 10Kg. Produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da

data de entrega no depósito. 

UNID. 100 8,52R$                             852,00R$               

19. Farinha de trigo sem fermento (50 kg)- Farinha

de trigo especial sem fermento - embalagem plástica de
1Kg, acondicionada em fardos transparentes de 05 ou

10Kg. O produto deverá apresentar validade mínima de

8 meses a partir da data de entrega no depósito.

UNID. 50 4,63R$                             231,50R$               



20. Farinha de trigo com fermento (100 kg)- Farinha 
de trigo especial com fermento - embalagem plástica de

1Kg, acondicionada em fardos transparentes de 05 ou
10Kg. O produto deverá apresentar validade mínima de

8 meses a partir da data de entrega no depósito.

UNID. 100 4,96R$                             496,00R$               

23. Feijão cavalo claro tipo 1 ( 210 kg)- Feijão cavalo
claro tipo 1 - embalagem plástica de 1Kg,

acondicionados em fardos plásticos transparentes de
até 30Kg. Validade não inferior a 6 meses e ter sido

fabricado no máximo 20 dias antes da entrega no
depósito.

UNID. 210 6,74R$                             1.415,40R$           

26. Fubá de milho (50 kg)- Fubá de milho em flocos

finos - embalagem plástica de 400 a 1000g
acondicionadas em fardos plásticos transparentes de

até 1Kg. O produto deverá apresentar validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega no deposito.

UNID. 50 3,31R$                             165,50R$               

27. Leite em pó integral (não Instantâneo)
enriquecido com vitaminas A e D (300 kg)- Leite em

pó integral enriquecido com vitaminas A e D. embalado

em sacos aluminizados ou em latas de flandres ou
alumínio, isenta de ferrugem, não amassadas,

resistentes e não violada com capacidade de 1Kg,

acondicionados em caixas de papelão resistente de
10Kg. O produto deverá apresentar validade mínima de
06 meses a partir da data de entrega no depósito.

UNID. 300 26,88R$                           8.064,00R$           

28. Leite condensado (30 caixas) UNID. 30 96,02R$                           2.880,60R$           



29. Macarrão de sêmola tipo espaguete (150 kg)-
Macarrão de sêmola tipo espaguete, embalagens

plásticas resistentes de até 500g, acondicionadas em
fardos plásticos transparentes, totalizando até 15Kg. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega no depósito.

UNID. 150 5,20R$                             780,00R$               

30. Margarina com sal (80 kg)- Embalagem em lata

de aço reciclável, não amassadas, não enferrujadas,
resistente e não violada, contendo até 500g de peso

líquido, acondicionadas em caixas de papelão com
capacidade até 30 Kg. O produto deverá apresentar

validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega no depósito.

UNID. 80 8,48R$                             678,40R$               

32. Massa de sêmola tipo parafuso (80 kg)- Massa de

sêmola tipo parafuso - macarrão curto, submetido a
processo de secagem, acondicionado em saco

transparente de polietileno com 500g. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega no depósito da FMAE.

UNID. 80 7,25R$                             580,00R$               

34. Óleo de soja refinado (144 L)- Óleo de soja
refinado 900mL – Embalados em garrafas de

polietileno com capacidade de 900 ml, Acondicionados

em caixas de papelão, limpas, íntegras e resistente de
até 12 litros. Deverá apresentar validade mínima de 06
meses e data de fabricação de no máximo 20 dias antes

da entrega no depósito.

UNID. 144 5,98R$                             861,12R$               



36. Sal refinado iodado (150 Kg)- Sal refinado
iodado - cloreto de sódio refinado, acondicionado em

sacos plásticos de 1Kg.embalagem secundária: fardos
plástico transparente com capacidade até 10 KG.
Validade mínima de 12 meses.

UNID. 150 1,06R$                             159,00R$               

37. Sardinha ( 40 caixas) UNID. 40 176,47R$                        7.058,80R$           

38. Seleta de legumes (60 caixas) UNID. 60 69,38R$                           4.162,80R$           

39. Tempero Completo (100 kg) – Com alho, sal,
pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro,
cebolinha, salsa. Validade mínima de 90 dias a partir da

data de entrega. Embalagem copo de 300 g.

UNID. 100 13,25R$                           1.325,00R$           

40. Vinagre de álcool (200 L) - Vinagre de álcool -

líquido obtida da fermentação acética de soluções
aquosas de álcool, procedentes principalmente de

materiais agrícolas, com acidez de até 4,15%, embalado
em recipiente de polietileno, íntegro, atóxico,

resistente, vedados hermeticamente, contendo até
750mL. O produto deverá apresentar validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega no depósito.

UNID. 200 3,86R$                             772,00R$               

58.629,32R$       VALOR GLOBAL ESTIMADO
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