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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 KG ABACAXI- Selecionado de primeira qualidade, tamanho
médio, - ABACAXI- Selecionada de primeira qualidade,
tamanho médio, em processo de amadurecimento, cor
uniform, livre de sujidades, cortes, amassados e outros
danos.

6,4900 1.817,20280,000

2 KG ABOBRINHA - ABOBRINHA-   de primeira qualidade,  livre
de sujidades, amassados, cortes e outros danos. Tamanho
médio.

4,5900 550,80120,000

3 UNI Achocolatado -Chocolate em pó solúvel. A embalagem
deve esta - Achocolatado -Chocolate em pó solúvel. A
embalagem deve estar intacta, de acordo com a legislação
vigente, devendo conter data de fabricação e data de
validade. acondicionado em embalagem de 500gramas.

7,8000 1.170,00150,000

4 KG Açúcar Branco -Tipo cristal especial coloração clara e unifo
- Açúcar Branco Tipo cristal especial coloração clara e
uniforme, não deve apresentar sujidade, umidade, bolor,
peso insatisfatório, Embalagem: em polietileno leitoso ou
transparente, atóxica, deve estar intacta devendo conter
data de fabricação e validade e estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionado em pacotes de 5 kg.

14,4900 1.521,45105,000

5 KG Açúcar mascavo -Coloração característica, com aspecto,
cor e - Açúcar mascavo - Coloração característica, com
aspecto, cor e cheiro próprio, sem umidade.  Deve possuir
data de fabricação e validade. A embalagem deve estar de
acordo com a legislação vigente. Acondicionada em
embalagem de 1 kg.

13,9900 349,7525,000

6 UNI Adoçante dietético, liquido 100% stevia. Ingredientes: água,
- Adoçante dietético, liquido 100% stevia. Ingredientes:
água, sorbitol, edulcorantes naturais e glicosídeos de
steviol. Embalagem intacta comdata de fabricação e prazo
de validade, contendo de 65 a 80 ml.

21,0000 105,005,000

7 UNI ALFACE- - ALFACE- de  primeira qualidade, bem formada
e crescida, fresca, livre de sujidadese outros danos,  cor e
aroma  caracterisiticos do produto, embaladas
individualmente.

3,0000 600,00200,000

8 UNI Alho -Selecionado, de primeira qualidade, tamanho médio,
em - Alho - Selecionado, de primeira qualidade, tamanho
médio, em processo de amadurecimento, sem danos
mecânicos e físicos. Acondicionado em embalagem de 100
gramas

4,9900 249,5050,000

9 UNI Amido de milho 500g - Amido de milho 500g 7,5000 750,00100,000

10 UNI Arroz branco longo tipo 1-Grãos inteiros, isento de sujidade
- Arroz branco longo tipo 1- Grãos inteiros, isento de
sujidades ou materiais estranhos, não deve apresentar
mofo,substâncias nocivas, preparação final dietética

21,5000 215,0010,000
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inadequada (empapamento). Procedência nacional e
desafra corrente. Deve possuir data de fabricação e
validade na embalagem. A embalagem intacta de acordo
com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem de
5kg.

11 UNI Arroz integral -Grãos inteiros, isento de sujidades ou mater
- Arroz integral- Grãos inteiros, isento de sujidades ou
materiais estranhos, não deve apresentar mofo,substâncias
nocivas, preparação final dietética inadequada
(empapamento). Procedência nacional e desafra corrente.
Deve possuir data de fabricação e validade na embalagem.
A embalagem intacta de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem de 1 kg.

8,5000 340,0040,000

12 UNI Arroz parboilizado-Classe: longo, fino, tipo I grãos inteiro -
Arroz parboilizado- Classe: longo, fino, tipo I grãos inteiros,
isento de sujidades ou materiais estranhos, não deve
apresentar mofo,substâncias nocivas, preparação final
dietética inadequada (empapamento). Procedência
nacional e desafra corrente. Deve possuir data de
fabricação e validade na embalagem. A embalagem intacta
de acordo com a legislação vigente. Acondicionado em
embalagem de 5kg.

21,3000 2.130,00100,000

13 UNI Aveia em flocos finos, sem resíduos, bolor , cheiro estranho
- Aveia em flocos finos, sem resíduos, bolor , cheiro
estranho ou outros danos que descaracterizem o produto. A
embalagem deve estar intacta e de acordo com a
legislação vigente, devendo conter data de fabricação e
validade. Acondicionada em embalagens de 500g.

9,0000 270,0030,000

14 KG BANANA CATURA- Selecionada de primeira qualidade, -
BANANA CATURA- Selecionada de primeira qualidade,
tamanho médio, em processo de amadurecimento, cor
uniforme, livre de sujidades, cortes, amassados e outros
danos, tamanho médio de aprox. 120 g

4,5500 3.185,00700,000

15 KG BATATA - BATATA- Selecionada de primeira qualidade, em
sua total maturação, tamanho médio, lavada, sem brotação,
cor uniforme, livre de sujidades, cortes, amassados, e
outros danos, cor caracterisiticos do produto.

4,4900 1.571,50350,000

16 KG BETERRABA - Selecionada de primeira qualidade, em sua
total - BETERRABA-Selecionada de primeira qualidade, em
sua total maturação, tamanho médio, lavada, sem brotação,
cor uniforme, livre de sujidades, cortes, amassados, e
outros danos, cor caracterisiticos do produto.

5,2000 624,00120,000

17 UNI Biscoito de polvilho, de boa qualidade. A embalagem deve
est - Biscoito de polvilho, de boa qualidade. A embalagem
deve estar intacta de acordo com a legislação vigente,
embalagem plástica com dupla proteção, acondicionada em
embalagem de 100 a 200g.

6,5000 5.850,00900,000

18 UNI Biscoito doce sabor leite, de primeira qualidade, devendo
ap - Biscoito doce sabor leite, de primeira qualidade,
devendo apresentar por porção de 30g: fibra alimentar
acima de 0,5 gramas, sódio abaixo de 150mg, isenta de
gordura trans. Deve possuir data de fabricação e validade.
A embalagem deve estar de acordo com a legislação
vigente. Acondicionado em embalagem de 400 gramas.

6,8900 7.234,501.050,000

19 UNI Biscoito doce sortido, de boa qualidade. A embalagem deve
es - Biscoito doce sortido, de boa qualidade. A embalagem
deve estar intacta de acordo com a legislação vigente,
embalagem plástica com dupla proteção, acondicionada em
embalagem  670g

9,2500 5.550,00600,000

20 UNI Biscoito doce tipo Maria - Biscoito doce tipo Maria -Biscoito
tipo Maria, de boa qualidade,
Valor energético entre 100 a 150 kcal, carboidratos entre 15
e 30g,
proteínas entre 1.5 e 3,5g e gorduras
totais entre 2 e 5g, por porção de
30g. Isenta de gordura trás e com menos de 150mg de

8,4900 5.518,50650,000
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sódio por porção. A embalagem deve estar intacta de
acordo com a legislação vigente, embalagem plástica com
dupla proteção, acondicionada em embalagem de 740
gramas.

21 UNI Biscoito integral diet -Sem adição de açúcares, baixo teor d
- Biscoito integral diet - Sem adição de açúcares, baixo teor
de sódio, sem adição de leite e derivados. Acondicionado
em embalagem de 150 gramas.

18,0000 180,0010,000

22 UNI Biscoito salgado do tipo cream cracker, de boa qualidade,
de - Biscoito salgado do tipo cream cracker, de boa
qualidade, devendo apresentar por porção de 30g: fibra
alimentar acima de 0,5gramas, sódio abaixo de 230mg,
isenta de gorduras trans. A embalagem deve estar intacta
de acordo com a legislação vigente, embalagem plástica
com dupla proteção, acondicionada em embalagem de  370
gramas.

5,4900 4.941,00900,000

23 UNI Biscoito salgado integral, de boa qualidade, devendo
apresen - Biscoito salgado integral, de boa qualidade,
devendo apresentar por porção de 30g: fibra alimentar
acima de 1,0g , sódio abaixo de 230mg, isenta de gorduras
trans. A embalagem deve estar intacta de acordo com a
legislação vigente, embalagem plástica com dupla
proteção, acondicionada em embalagem de 350  gramas

7,8000 7.020,00900,000

24 UNI Biscoito sem lactose -Biscoito tipo maisena, sem lactose e s
- Biscoito sem lactose - Biscoito tipo maisena, sem lactose
e sem proteína do leite. Devendo apresentar por porção de
30g: 23g de carboidrato; 2,6g de proteína , 2,9 g de
gorduras totais e 0,9 g de fibras. Deve possuir data de
fabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo
com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem de
400 gramas.

8,9000 89,0010,000

25 UNI Biscoito sem lactose e sem proteína do leite de vaca. Agua
e - Biscoito sem lactose e sem proteína do leite de vaca.
Agua e sal, maisena e tipo maria. A embalagem deve estar
intacta de acordo com a legislação vigente, embalagem
plástica com dupla proteção, acondicionada em embalagem
de 200 a 400g.
Sugestão de marca: LIANE

9,4000 188,0020,000

26 KG BRÓCOLIS- Fresco - BRÓCOLIS- Fresco, bem
desenvolvido, de cor, aroma e  textura característicos, sem
manchas, livre de sujidades ou outras impurezas. Unidade
de 500 g aprox.

17,0000 1.700,00100,000

27 UNI Cacau em pó-  Cacau em pó 70% A embalagem deve estar
intacta - Cacau em pó - Cacau em pó 70% A embalagem
deve estar intacta, de acordo com a legislação vigente,
devendo conter data de fabricação e data de validade.
acondicionado em embalagem de 200g.

20,3000 2.030,00100,000

28 UNI Café solúvel granulado, de boa qualidade, com selo de
pureza - Café solúvel granulado, de boa qualidade, com
selo de pureza da ABIC. Embalagem deve estar intacta,
devendo conter data de fabricação e validade e estar de
acordo com a legislação vigente. Acondicionada em
embalagem de 200 gramas.

14,2000 1.420,00100,000

29 UNI Canela em pó, pura. A embalagem deve estar de acordo
com a l - Canela em pó, pura. A embalagem deve estar de
acordo com a legislação vigente. Acondicionada em
embalagem de 30 gramas.

2,4900 19,928,000

30 KG Carne bovina moída, tipo 1, sem gordura, sem nervo, sem
osso - Carne bovina moída, tipo 1, sem gordura, sem nervo,
sem osso, congelada, embalada em filme de PVC
transparente ou saco plástico transparente, não embutida.
Inspecionada. Deve possuir identificaçãodo produto, com
data de fabricação e validade. A embalagem deve estar de
acordo com a legislação vigente. Acondicionada em
embalagem de 1kg

22,5000 11.250,00500,000
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31 KG Carne bovina, patinho, cortada em cubos de aproximados
2x2 c - Carne bovina, patinho, cortada em cubos de
aproximados 2x2 cm, congelada, em balada em filme de
PVC transparente ou saco plástico transparente.
Inspecionada. Deve possuir identificação do produto, com
data de fabricação e validade. A embalagem deve estar de
acordo com a legislação vigente. Acondicionada em
embalagem de 1 kg.

31,5000 9.450,00300,000

32 KG Carne de frango (coxa sobre coxa) - Carne de frango (coxa
sobre coxa)-Sem dorso, congelada, não temperada,
embalada em saco plástico transparente. Inspecionada.
Deve possuir identificação do produto, com data de
fabricação e validade na embalagem. Embalagem deve
estar de acordo com a legislação vigente. Acondicionada
em embalagem de 1 a 2 kg.

9,4000 11.280,001.200,000

33 KG Carne de Frango (filezinho sassami) - Carne de Frango
(filezinho sassami)- Sem pele, sem osso, congelada, não
temperada, embalada em saco plástico transparente.
Inspecionada. Deve possuir identificação do produto, com
data de fabricação e validade. A embalagem deve estar de
acordo com a legislação vigente. Acondicionada em
embalagem de 1kg.

16,8900 5.067,00300,000

34 KG Carne suína, filezinho, corte inatura sem ossos, sem pele -
Carne suína, filezinho, corte inatura sem ossos, sem pele e
sem gordura, sem tempero, congelada, embalada em filme
de PVC transparente ou saco plástico transparente. Com
aspecto cor e ceiros próprios, sem manchas e parasitas,
Inspecionada. Deve possuir identificação do produto, com
data de fabricação, frigorifico, fornecedor, numero do lote
data de produção e validade, de acordo com legislação
vigente. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionada em embalagem de 1 kg

18,8000 5.640,00300,000

35 KG CEBOLA-Selecionada de primeira qualidade, em sua total
matur - CEBOLA- Selecionada de primeira qualidade, em
sua total maturação, tamanho médio, lavada, sem brotação,
cor uniforme, livre de sujidades, cortes, amassados, e
outros danos, cor caracterisiticos do produto.

4,4900 898,00200,000

36 KG CENOURA- Selecionada de primeira qualidade, em sua
total mat - CENOURA- Selecionada de primeira qualidade,
em sua total maturação, tamanho médio, lavada, sem
brotação, cor uniforme, livre de sujidades, cortes,
amassados, e outros danos, cor caracterisiticos do produto.

4,9900 4.491,00900,000

37 UNI Cereal de milho sem açúcar Em flocos, sem adição de
açúcar. - Cereal de milho sem açúcar -Em flocos, sem
adição de açúcar. Deve possuir data de fabricação e
validade. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionada em embalagem de 2kg.

23,0000 1.840,0080,000

38 UNI Chá de infusão, caixa com 10 sachês, sabores: funcho,
erva c - Chá de infusão, caixa com 10 sachês, sabores:
funcho, erva cidreira, morango, laranja, maracujá, maçã.
Embalagem deve estar intacta, devendo conter data de
fabricação e validade e estar de acordo com a legislação
vigente. Acondicionado em embalagem de 100 gramas.

4,3500 870,00200,000

39 KG CHUCHU- Selecionada de primeira qualidade, em sua total
matu - CHUCHU- Selecionada de primeira qualidade, em
sua total maturação, tamanho médio, lavada, sem brotação,
cor uniforme, livre de sujidades, cortes, amassados, e
outros danos, cor caracterisiticos do produto.

4,4900 314,3070,000

40 CX Coco Ralado 100g embalagem laminada - Coco Ralado
100g embalagem laminada. Caixa com 24 unidades

68,0000 1.020,0015,000

41 UNI Colorau-Colorífico, de urucum. Deve possuir data de
fabricaç - Colorau- Colorífico, de urucum. Deve possuir data
de fabricação e validade. A embalagem deve estar de
acordo com a legislação vigente. Acondicionada em
embalagem de 500g.

4,4900 269,4060,000
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42 UNI COUVE FLOR- Fresca - COUVE FLOR- Fresca, bem
desenvolvida, de cor , aroma e textura característicos, sem
manchas , livre de sujidades  ou outras impurezas. Unid de
500 g aprox.

7,4900 1.123,50150,000

43 UNI COUVE MANTEIGA - COUVE MANTEIGA- Couve folha,
folhagem desenvolvida, de cor verde clara, tenras lisas,
sem manchas escuras ou amarelas, livre de sujidades ou
outras impurezas. Maço de  aprox. 500 gramas.

6,9900 699,00100,000

44 UNI Cravo da índia. Deve possuir identificação do produto.  A
em - Cravo da índia. Deve possuir identificação do produto.
A embalagem deve estar de acordo com a legislação
vigente. Acondicionada em embalagem de 10 a 12 gramas

2,4900 12,455,000

45 CX Creme de leite UHT - Creme de leite UHT, embalagem de
200g, tetra park, com no maximo 20% de gordura, e praso
minimo de validade de 120 dias da data de entrega. Caixa
com 10 unidades.

29,8900 448,3515,000

46 UNI Doce de fruta em pasta, nos sabores, uva, goiaba, morango
e - Doce de fruta em pasta, nos sabores, uva, goiaba,
morango e figo. Aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares ao
mesmo, deverá ser isento de ranço e outras características
indesejáveis. Deve possuir data de fabricação e validade. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem de 1 kg.

13,9900 1.399,00100,000

47 UNI Erva doce -Deve possuir data de fabricação e validade. A
emb - Erva doce - Deve possuir data de fabricação e
validade. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionado em embalagem entre 20
e 25 gramas.

2,4900 49,8020,000

48 UNI ERVILHA NATURAL CONGELADA - ERVILHA NATURAL
CONGELADA- Grão inteiros, com tamanho e forma
regulares, sem aditivos químico. Não esmagados. Cor e
cheiro e sabor próprios. Validade de no mínimo 12 meses.
Embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionada em  em embalagem de 350 gramas.

7,4900 749,00100,000

49 UNI Farinha de biju -Farinha de milho, em flocos, tipo Biju, com -
Farinha de biju - Farinha de milho, em flocos, tipo Biju, com
no mínimo 2 gramas de fibra por porção e sem adição de
sódio. Deve possuir data de fabricação e validade. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem de 1 kg.

6,5000 5.850,00900,000

50 UNI Farinha de milho amarela, fina, enriquecida com ferro e acid
- Farinha de milho amarela, fina, enriquecida com ferro e
acido fólico. A embalagem deve estar intacta e de acordo
com a legislação vigente devendo conter ainda data de
fabricação e validade. Acondicionada em embalagem de
5kg.

14,0000 770,0055,000

51 UNI Farinha de trigo integral, rica em fibras. A embalagem deve
- Farinha de trigo integral, rica em fibras. A embalagem
deve estar intacta e de acordo com a legislação vigente
devendo conter ainda data de fabricação e validade.
Acondicionada em embalagem de 1kg

5,9900 59,9010,000

52 UNI Farinha de trigo -Tipo 1, enriquecida com ferro e acido fóli -
Farinha de trigo - Tipo 1, enriquecida com ferro e acido
fólico. A embalagem deve estar intacta e de acordo com a
legislação vigente devendo conter ainda data de fabricação
e validade. Acondicionada em embalagem de 5kg.

13,9900 699,5050,000

53 KG Feijão preto- tipo 1, grãos inteiros livre de sujidades  e -
Feijão preto- tipo 1, grãos inteiros livre de sujidades  e
outras impurezas. A embalagem deve estar intacta e de
acordo com a legislação vigente devendo conter ainda data
de fabricação e validade. Acondicionada em embalagem de
1kg

5,9900 7.188,001.200,000

54 UNI Fermento biológico seco. Embalagem com 125 gramas.
Validade - Fermento biológico seco. Embalagem com 125

7,9900 239,7030,000
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gramas. Validade de no mínimo 6 meses a partir da data de
entrega do produto.

55 UNI Fermento em pó químico, seco, instantâneo composto de
amido - Fermento em pó químico, seco, instantâneo
composto de amido de milho, piro fosfato, acido de sódio,
bicarbonato de sódio, fosfato de mono-cálcio,
hermeticamente fechada. Embalagem deve estar intacta,
devendo conter data de fabricação e validade e estar de
acordo com a legislação vigente. Acondicionado em
embalagem de 250 gramas.

6,9900 699,00100,000

56 UNI File de tilapia de 1ª qualidade embalados e congelados em
em - File de tilapia de 1ª qualidade embalados e
congelados em embalagens de 400g, sem couro sem
espinhas, com validade de 1 ano da data da entrega, os
pacotes deverão ser acomodados em caixas de papelão.
Produto deve estar em perfeitas condições de consumo,
sem quaisquer objetos estranhos ou biológicos, mantendo
aspecto, cor e sabor natural, devendo ser rotulado de
acordo com a legislação vigente, com registro no órgão
competente, deve ser entregue com agendamento de data
e horários.

25,5000 10.200,00400,000

57 UNI Fórmula Infantil a base de soja - Fórmula Infantil a base de
soja- fórmula infantil de origem vegetal  para lactentes de 0
a 12 meses, a base de  proteína isolada de soja, isenta de
lactose e sacarose, enriquecida com vitaminas,  minerais,
ferro e outros oligoelementos. Embalagem de 400 g, sem
danos. Atendendo  as recomedações  do Codex
Alimentarius FAO/OMS. Com no mínimo  80 %  do prazo de
validade.
Indicação: alimentação de lactentes quando necessário
evitar leite de vaca, alergia a proteína do leite  de vaca;
diarréia persistente, distúrbios absortivos leves.
Sugestão/ exemplo de produtos: nansoy, aptamil soja 1 e 2,
noursoy, isomil, enfamilprosobee.

49,9000 349,307,000

58 UNI Fórmula Infantil de  0 a 6 meses - FORMÚLA INFANTIL DE
PARTIDA- Formula infantil para lactentes de 0 a 6 meses
com proteínas lácteas, adicionada de prebióticos, óles
vegetais, enriquecida  com vitaminas, nucleotídeos,
minerais, ferro e outros oligoelementos. Embalagem sem
danos . Atendendo as recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS.
Com no mínimo 80 % do prazo de validade.
Indicação: alimentação de lactentes com oferta adequada
de nutrientes desde o nascimento  até os 6 meses  de vida.
Sugestões/ Exemplo de produtos: Aptamil1, Enfamil
Premium 1, Nestogeno 1,  Similac1, Milupa 1, Nan Pro 1,
NAN confort1.

45,9000 459,0010,000

59 UNI Fórmula Infantil sem lactose - Fórmula Infantil sem lactose-
para lactentes com intolerância á lactose, isenta de lactose
a base de leite de vaca óleos vegetais e maltodextrina
enriquecida com vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e
outros oligoelementos.Embalagem de 400 g, sem danos.
Atendendo  as recomendações do Codex Alimentarius
FAO/OMS. Com no minímo 80% do prazo de validade.
Exemplo de produtos:
Indicação: lactentes que apresentem má absorção de
lactose.
Sugestão/exemplo  de produtos : Nan, Aptamil,  Enfamil (
todos sem lactose).

64,5000 322,505,000

60 UNI Gelatina em po 85g - Gelatina em po 85g, sabores a
escolher, embalagem primaria plastica e secundaria papel

1,4900 1.713,501.150,000

61 UNI IOGURTE - IOGURTE- Iogurte parcialmente desnatado
com polpa de frutas nos sabores: ameixa, morango,
pêssego, coco e salada de frutas. Em umaporção de 200
gramas deve conter mais que 5 gramas de proteínas e
mais que 180mg de cálcio. A embalagem deve possuir
identificação do produto, com data de fabricação e

5,9900 1.797,00300,000
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validade. Não serão aceitos produtos com embalagens
estufadas furadas ou em condições anormais. A
embalagem deve ainda estar de acordo com a legislação
vigente. Acondicionado em embalagem de 1L.

62 UNI Iogurte de soja, diversos sabores. Não serão aceitos
produto - Iogurte de soja, diversos sabores. Não serão
aceitos produtos com a embalagem estufada, rasgada, ou
com outros danos. Deve possuir data de fabricação e
validade. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Embalagem de 100 a 180 g.
Sugestões de marcas: batavo

4,1000 102,5025,000

63 UNI Iogurte sem lactose,de diversos sabores, isento de lactose.
- Iogurte sem lactose,de diversos sabores, isento de
lactose. Não serão aceitos produtos com a embalagem
estufada, rasgada, ou com outros danos. Deve possuir data
de fabricação e validade. A embalagem deve estar de
acordo com a legislação vigente. Embalagem de 160 ou
170 g.

8,2000 410,0050,000

64 UNI IOGUTE NATURAL - Iogurte natural, contendo em uma
porção/unidade: 57 kcal, 5,8g de proteína e isento de
gorduras trans. Não serão aceitos produtos com a
embalagem estufada, rasgada, ou com outros danos. Deve
possuir data de fabricação e validade. A embalagem deve
estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem de
160 ou 170 g.

3,9000 117,0030,000

65 CX Leite Condensado  395 gramas- - Leite Condensado  395
gramas- contendo leite integral, açucar e lactoso, caixa com
10 unidades.

48,8000 732,0015,000

66 L LEITE DE SOJA LÍQUIDO- - LEITE DE SOJA LÍQUIDO-
tipo Soy, embalagem longa vida. Embalagem de 1L. Não
serão aceitos produtos com a embalagem estufada,
rasgada, ou com  outros danos. Deve possuir data de
fabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo
com a legislação vigente. Sugestão de marcas: Ades,
Batavo, Mais Vita, Purity, Nestlé.

9,5000 190,0020,000

67 UNI Leite em pó - Leite integral em pó, contendo valor
energético médio de 100 a 140kcal e valor protéico  de 6 a
8g por porção de 26g, isento de lactose, em embalagem
aluminizada, devendo constar data de fabricação e
validade, embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionada em embalagem de 400g.

14,9000 16.390,001.100,000

68 UNI LEITE INTEGRAL UHT- 1 litro - LEITE INTEGRAL UHT-
3% de gordura. A embalagem deve possuir idebtificação do
produto, com data de fabricação e validade. Não serão
aceitos produtos  com embalagens estufadas, furadas ou
em condições anormais. A embalagem deve ainda estar de
acordo com a legislação vigente. Acondicionado em
embalgem de 1L

3,8900 11.670,003.000,000

69 UNI Lentilha- tipo 1, grãos na cor característica, seca livre -
Lentilha - tipo 1, grãos na cor característica, seca livre de
sujidades  e outras impurezas. A embalagem deve estar
intacta e de acordo com a legislação vigente devendo
conter ainda data de fabricação e validade. Acondicionada
em embalagem de 500g

10,0000 500,0050,000

70 KG MAÇA FUGI-Selecionada de primeira qualidade, - MAÇA
FUGI- Selecionada de primeira qualidade, tamanho médio,
em sua total maturação , cor uniforme, livre de sujidades,
cortes, amassados e outros danos, tamanho médio de
aprox. 150 g

6,9500 5.560,00800,000

71 UNI Macarrão de sêmola Massa tipo parafuso. Sem
ovos . Deve poss - Macarrão de sêmola - Massa tipo
parafuso. Sem ovos . Deve possuir data de fabricação e
validade na embalagem. Embalagem intacta e de acordo
com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem de
500gramas.

5,5000 5.500,001.000,000
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72 UNI Macarrão integral -Com ovos. Deve possuir data de f -
Macarrão integral- Com ovos. Deve possuir data de
fabricação e validade na embalagem. Embalagem intacta e
de acordo com a legislação vigente. Acondicionado em
embalagem de 500gramas.

5,9000 59,0010,000

73 KG MAMÃO FORMOSA-Selecionado de primeira qualidade,
tamanho méd - MAMÃO FORMOSA-Selecionada de
primeira qualidade, tamanho médio, em processo de
amadurecimento, cor uniforme, livre de sujidades, cortes,
amassados e outros danos.

4,9900 1.497,00300,000

74 KG Mandioca descascada congelada - Mandioca descascada
congelada

5,9900 6.109,801.020,000

75 KG MANGA ROSA-Selecionada de primeira qualidade,
tamanho médio, - MANGA ROSA- Selecionada de primeira
qualidade, tamanho médio, em processo de
amadurecimento, cor uniforme, livre de sujidades, cortes,
amassados e outros danos.

5,8900 1.472,50250,000

76 KG MARACUJÁ- Selecionado de primeira qualidade, tamanho
médio - MARACUJÁ AMARELO- Selecionado de primeira
qualidade, tamanho médio, em processo de
amadurecimento, cor uniforme, livre de sujidades, cortes,
amassados e outros danos.

12,9900 1.299,00100,000

77 UNI Margarina vegetal com sal, com 65% ou mais de lipídeos.
Apre - Margarina vegetal com sal, com 65% ou mais de
lipídeos. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e
de outras características indesejáveis - Deve possuir Data
de fabricação e validade. Embalagem intacta de acordo
com a legislação vigente, acondicionada em embalagens
de 500gramas

6,4900 324,5050,000

78 UNI Massa espaguete Com ovos. Deve possuir data de
fabricação e - Massa espaguete Com ovos. Deve
possuir data de fabricação e validade na embalagem.
Embalagem intacta e de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem de 500gramas

4,4900 2.694,00600,000

79 UNI Massa tipo cabelo de anjo.Com ovos. Deve possuir data de
fab - Massa tipo cabelo de anjo.Com ovos. Deve possuir
data de fabricação e validade na embalagem. Embalagem
intacta e de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem de 500gramas.

6,8900 4.134,00600,000

80 UNI Massa tipo parafuso. Com ovos. Deve possuir data de
fabricaç - Massa tipo parafuso. Com ovos. Deve possuir
data de fabricação e validade na embalagem. Embalagem
intacta e de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem de 500gramas.

4,6900 3.048,50650,000

81 KG MELÃO- Selecionado de primeira qualidade, tamanho
médio, - MELÃO- Selecionada de primeira qualidade,
tamanho médio, em processo de amadurecimento, cor
uniforme, livre de sujidades, cortes, amassados e outros
danos.

7,6900 1.153,50150,000

82 UNI MILHO VERDE GONGELADO - MILHO VERDE
GONGELADO. Deve possuir data de fabricação e validade.
A embalagem deve estar de acordo com a legislação
vigente. Acondicionado em embalagem de 350 gramas.

6,8900 1.033,50150,000

83 UNI Mini cuca doce, com cobertura de farofa, peso aproximado
de - Mini cuca doce, com cobertura de farofa, peso
aproximado de 50g por unidade. Serão rejeitadas mini-
cucas mal assadas, queimadas, amassadas, achatadas e
de características organolépticas anormais Deve possuir
data de fabricação e validade. A embalagem deve estar de
acordo com a legislação vigente.

1,2500 6.250,005.000,000

84 KG MORANGA CABOTIA- Selecionada de primeira qualidade,
em sua t - MORANGA CABOTIA- de primeira qualidade,
em sua total maturação, tamanho médio, lavada,  cor
uniforme, livre de sujidades, cortes, amassados, e outros

5,8500 585,00100,000
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danos, cor  e formato próprios.

85 UNI Óleo de soja refinado, produto derivado da soja, comestível.
- Óleo de soja refinado, produto derivado da soja,
comestível. Embalagem deve estar intacta, devendo conter
data de fabricação e validade e estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionado em embalagens de 900
ml.

7,1000 8.520,001.200,000

86 UNI Orégano desidratado. Deverá ser constituído por folhas de
es - Orégano desidratado. Deverá ser constituído por folhas
de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas,
aspecto folha ovalada seca,  cor verde pardacenta, cheiro e
sabor próprio. Deve possuir data de fabricação e validade
Embalagem deve estar intacta, devendo conter data de
fabricação e validade e estar de acordo com a legislação
vigente. Acondicionado em embalagens de 10 a 15 gramas.

2,4900 49,8020,000

87 DUZIA Ovos de Galinha - Ovos de Galinha -Ovos vermelhos,
tamanho médio a grande,inspecionado, casca lisa e intacta,
protegido por bandeja tipo gavetas. Deve possuir data de
validade. Embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente.

6,5000 7.800,001.200,000

88 UNI Pão Frances -Pão tipo Frances, peso aproximado da
unidade 50 - Pão Frances - Pão tipo Frances, peso
aproximado da unidade 50g, serão rejeitados pães mal
assados,queimados, amassados, achatados e de
características organolépticas anormais Devendo possuir
data de fabricação e validade . A embalagem deve estar de
acordo com a legislação vigente.

0,5900 4.720,008.000,000

89 UNI Pão Integral Fatiado, características gerais: farinha de tri -
Pão Integral Fatiado, características gerais: farinha de trigo
integral enriquecida com ferro e ácido fólico, água, óleo e
fermento. Pode conter sementes de outros cereais. Peso
aproximado 25 gramas a fatia. Deve possuir data de
fabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo
com a legislação vigente,. Acondicionado em embalagens
de 450 a 500g.Serão rejeitados pães mal assados,
queimados, amassados, achatados e de características
organolépticas anormais. Deve possuir data de fabricação e
validade. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente.

8,0000 40,005,000

90 KG PIMENTÃO- Fresco - PIMENTÃO- Fresco, bem
desenvolvido, de cor, aroma e textura característicos, sem
manchas, livre de sujidades ou outras impurezas.

12,5000 875,0070,000

91 UNI Polvilho doce -Fécula de mandioca doce. Não deverá
apresenta - Polvilho doce - Fécula de mandioca doce. Não
deverá apresentar resíduos, bolor ou cheiro não
característico do produto. Embalagem deve estar intacta.
Pacotes de 500 gramas.

6,4900 389,4060,000

92 KG Presunto cozido magro, de ótima qualidade reconhecida no
mer - Presunto cozido magro, de ótima qualidade
reconhecida no mercado, obtido de pernil ou outras partes
do suíno sadio, sua textura deve ser firme e macia, não
esfarelar na boca, com cor homogênea; com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, isentos de sujidades, parasitas e
larvas, acondicionado em embalagem própria contendo
todas as informações determinadas em lei.

28,9500 2.895,00100,000

93 KG Queijo do tipo mussarela, inspecionado. Não serão aceitos
pr - Queijo do tipo mussarela, inspecionado. Não serão
aceitos produtos com a embalagem estufada, rasgada, ou
com outros danos. Deve possuir data de fabricação e
validade. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Embalagem de 1kg

29,3000 2.930,00100,000

94 KG REPOLHO VERDE- Selecionado - REPOLHO VERDE-
Selecionado de primeira qualidade, tamanho médio, em
processo de amadurecimento , cor uniforme, livre de
sujidades, cortes, amassados, e outros danos, cor e aroma

5,2500 787,50150,000
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próprios.

95 UNI Sal refinado iodado. Embalagem deve estar intacta,
devendo c - Sal refinado iodado. Embalagem deve estar
intacta, devendo conter data de fabricação e validade e
estar de acordo com a legislação vigente. Acondicionado
em embalagens de 1 kg.

2,6900 269,00100,000

96 UNI Salamoniaco- Embalagem integra com 100 gramas.
Validade de n - Salamoniaco - Embalagem integra com 100
gramas. Validade de no mínimo 2 meses a partir da data de
entrega do produto.

2,6900 538,00200,000

97 UNI TEMPERO VERDE- - TEMPERO VERDE- 50% Salsa e
50% cebolinha, bem desenvolvidos, frescos, selecionado,
de primeira qualidade, tamanho médio. livre de sujidades,
amassados e outros danos, cor e aroma  próprios. Maço
com aprox. 100 gramas.

4,4900 449,00100,000

98 KG TOMATE- Selecionada de primeira qualidade, - TOMATE-
Selecionado de primeira qualidade, em grau aceitável  de
maturação, tamanho  médio, lavado, cor uniforme, livre de
sujidades, cortes, amassados, e outros danos, cor
característicos  do produto.

5,0000 500,00100,000

99 KG VAGEM-  Fresca - VAGEM-  Fresca, bem desenvolvida, de
cor verde clara, cor , aroma e cheiro característicos, sem
manchas escuras ou amarelas, livre de sujidades ou outras
impureza.

7,9900 559,3070,000

100 UNI Vinagre de álcool. Deve possuir identificação de produto. A
- Vinagre de álcool. Deve possuir identificação de produto.
A embalagem deve estar intacta e de acordo com a
legislação vigente. Acondicionado em embalagem de 750
ml.

2,6900 269,00100,000

101 UNI CANJICA AMARELA 500G - CANJICA AMARELA 500G 2,4000 2.256,00940,000

102 PCT Manteiga com Sal  Pote 500g - Manteiga com Sal  Pote
500g

26,5000 2.650,00100,000

103 UNI Oleo de milho de 900 ml - Oleo de milho de 900 ml 11,5000 575,0050,000

104 UNI Milho para Pipoca 500g - Milho para Pipoca 500g 4,0000 160,0040,000

105 UNI AÇUCAR CRISTAL - Açúcar branco cristal -  Coloração
clara e uniforme, com aspecto, cor e cheiro próprio, sem
umidade. Deve possuir data de fabricação e validade. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionada em embalagem de 2 kg.

6,9900 6.291,00900,000

106 KG FARINHA DE TRIGO - Farinha de trigo - Tipo 1,
enriquecida com ferro e acido fólico. A embalagem deve
estar intacta e de acordo com a legislação vigente devendo
conter ainda data de fabricação e validade. Acondicionada
em embalagem de 1kg.

4,2500 3.825,00900,000

107 KG FARINHA DE MILHO - Farinha de milho amarela, fina,
enriquecida com ferro e acido fólico. A embalagem deve
estar intacta e de acordo com a legislação vigente devendo
conter ainda data de fabricação e validade. Acondicionada
em embalagem de 5kg.

4,2000 3.780,00900,000

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 266.368,12


