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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 KG ABOBRINHA VERDE - de 1ª qualidade, tamanho e
coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e
umidade externa anormal. Entrega em caixas de até 20 kg.

3,2900 6.580,002.000,000

2 UN ACHOCOLATADO EM PÓ ZERO LACTOSE E AÇÚCARES
- embalagem mínima de 200g. Ingredientes: maltodextrina,
cacau em pó, lecitina de soja, vitaminas A,D,B1, B2, B6,
B12, ácido fólico edulcorantes artificiais, ciclamato de sódio,
acesulfame de potássio, sacarina sódica, edulcorantes
naturais glicosídeos de esteviol, antiumectante dióxido de
silício, aroma artificial de baunilha. informações na
embalagem: Não contém glúten, informação nutricional,
data de validade e peso. Validade mínima de 6 meses após
a entrega

17,1000 8.550,00500,000

3 KG ACHOCOLATADO EM PÓ - - embalagem de plástico
atóxica. Ingredientes: açúcar, cacau em pó, maltodextrina,
ferro estabilizante lecitina de soja, aromatizante. Com
informação no rótulo: não contém glúten e informação
nutricional. Validade mínima de 8 meses após a entrega

15,7600 31.520,002.000,000

4 UN AÇÚCAR BRANCO REFINADO - - origem cana de açúcar
livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos
e detritos animais ou vegetais, data de validade,
embalagens atóxicas brancas resistentes. Deve conter
todas as informações obrigatórias. Embalagem de 5kg.
Validade mínima de 8 meses após a entrega.

13,0600 65.300,005.000,000

5 UN ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ - - com sucralose e
acessulfame de potássio, indicando nas caixas informação
nutricional, se contém glúten e lactose nos ingredientes.
Caixas contendo no mínimo 40g com envelopes de 0,8 g
cada. Validade mínima de 12 meses após a entrega.

9,4100 941,00100,000

6 KG AIPIM CONGELADO - - aipim descascado congelado,
amarelo, com informação nutricional, indicação se contem
glúten, sem fungos e sem rachaduras, sem sujidades. Data
validade 12 meses após congelamento e empacotamento.
Embalagem plástica apropriada de no mínimo 1 kg.

5,0300 10.060,002.000,000

7 KG ALHO - - bulbo inteiro, 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 ou larvas.
Acondicionado em sacos plásticos pesando no mínimo
500g.

30,6300 9.189,00300,000

8 UN AMIDO DE MILHO- - produto amiláceo extraído de milho.
Deve ser isento de matéria terrosa e parasitos, sem
umidade, fermentação ou ranço. Sem bolor ou cheiro não
característico. Embalagem: intacta, vedada, acondicionada
em sacos plásticos reforçados ou caixas, com peso de até
1 kg. Prazo de validade: mínimo de 8 meses a partir da
data de entrega.

10,0400 6.024,00600,000
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9 UN ARROZ BRANCO- - subgrupo polido, classe longo fino, tipo
1, com informação nutricional, prazo de validade no mínimo
8 meses após entrega. Embalagem plástico mínima de 5kg.

16,0300 48.090,003.000,000

10 UN ARROZ INTEGRAL- - arroz tipo 1, classe longo fino,
parboilizado integral, com tabela de informação nutricional,
prazo de validade mínimo 8 meses a partir da entrega,
pacotes plástico adequado mínimo de 1KG.

4,2000 420,00100,000

11 UN ARROZ PARBOILIZADO- - beneficiado, longo, fino, tipo 1,
com informação nutricional, prazo de validade 8 meses
(mínimo) a contar da data de entrega. Embalagem plástica
mínima de 5kg.

13,9100 69.550,005.000,000

12 KG BANANA PRATA- - de primeira qualidade, grau médio de
amadurecimento, tamanho e coloração uniforme, fresca,
compacta e firme, sem lesões de rachaduras e cortes, sem
danos físicos oriundos de manuseio e transporte, devendo
ser bem desenvolvida, de colheita recente.

3,7800 37.800,0010.000,000

13 UN BEBIDA LÁCTEA - sabor frutas vermelhas ou morango. O
pó p/a preparo da bebida deve ser preparado com
ingredientes são e limpos e de 1ª qualidade. Ingredientes:
açúcar, leite em pó, corante natural INS 120 (CARMIM).
Composição nutricional mínima 14,5% de proteína, 4%
lipídeos, 71% carboidratos, com o máximo de 2,5% de
umidade. Embalagem de no mínimo 900 ml  em plástico
atóxico apropriado, e registro no SIF.  Prazo de validade
mínimo de 20 dias após a data de entrega.

3,5100 14.040,004.000,000

14 UN BEBIDA LÁCTEA  ZERO LACTOSE - sabor frutas
vermelhas ou morango. O pó p/a preparo da bebida deve
ser preparado com ingredientes são e limpos e de 1ª
qualidade. Ingredientes: açúcar, leite em pó, corante natural
INS 120 (CARMIM). Composição nutricional mínima 14,5%.
Embalagem de no mínimo 900 ml e registro no orgão
devido. Prazo de validade mínimo de 20 dias após a data
de entrega.

8,4200 8.420,001.000,000

15 KG BERGAMOTA- - selecionada de primeira
qualidade,tamanho médio, em processo de
amadurecimento,
sem danos mecânicos e físicos. Colheita recente. Isenta de
sujidades, larvas e parasitas. Devendo ser transportada em
caixas plásticas ,com máximo 10 quilos em cada caixa,

5,0300 10.060,002.000,000

16 KG BATATA-DOCE - lisa, com polpa intacta, limpa, com
coloração e tamanho uniformes, sem brotos, rachaduras ou
cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade, de colheita recente. Entrega em caixas plásticas
de aproximadamente 20 kg.

3,7300 7.460,002.000,000

17 KG BATATA INGLESA- - tamanho grande e uniforme, de
primeira qualidade, lisa, sem brotos,firme,  intacta, sem
lesões de origem física ou mecânica ( rachaduras, cortes),
deve ser lavada. Embalagem máxima de 25kg.

3,8600 38.600,0010.000,000

18 KG BETERRABA- - sem folhas, lavada sem corpos estranhos
ou terra aderidos a superfície externa, lisa de primeira,
compacta e firme, sem lesões, com tamanho médio e
uniforme. Embalada em sacos de ráfia ou caixas plásticas
com no mínimo 5KG.

2,6900 5.380,002.000,000

19 KG BIFE DE  1ª (COXÃO MOLE) - cor vermelho cereja
brilhante, elástica e firme, macia, sem gordura aparente,
fresca e odor agradável. Embalada em plástico de
polietileno contendo 5 kg cada. Devendo constar data de

34,1700 341.700,0010.000,000
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fabricação e peso, com rotulagem especificando peso, tipo
de carne, data de fabricação, data de validade e registro do
órgão competente (inspecionado SIF-DIPOA).

20 UN BISCOITO DOCE TIPO MARIA- - ingredientes: farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal, açúcar invertido, amido, sal, fermentos químicos,
estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha
protease e aromatizante, sem gordura trans. Embalagem
minima de 360g. Prazo de validade: mínimo de 8 meses a
partir da data de entrega, sem gorduras trans,
apresentando cor odor e textura característica. A rotulagem
deve conter no mínimo as seguintes informações: nome
e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais

4,4600 26.760,006.000,000

21 UN BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO - sem glúten, sem
lactose, sem adição de leite em pó ou soro de leite.
Apresentando cor, odor e textura característica. Sem
quebraduras, parasitas, umidade ou sujidades conforme
legislação vigente. Sabores: milho, polvilho, coco, nata ou
laranja. Embalagem mínima de 320g, prazo de validade:
mínimo de 6 meses a partir da data de entrega.

13,4000 6.700,00500,000

22 UN BISCOITO DOCE TIPO LEITE- - farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal, açúcar invertido, amido, sal, fermentos
químicos(bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio e
pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja,
melhorador de farinha protease(INS 1101) e aromatizante,
sem gordura trans. Embalagem minima de 360g. Prazo de
validade: mínimo de 8 meses a partir da data de entrega,
sem gorduras trans apresentando cor odor e textura
característica. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes,
data de validade, lote e informações nutricionais.

4,4900 26.940,006.000,000

23 UN BISCOITO SALGADO INTEGRAL - ingredientes:  farinha
de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, fibra de
trigo, açúcar, extrato de malte, sal, glicose, soro de Leite,
fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de
sódio e fosfato monocálcico, lecitina de soja, contém glúten
(informação na embalagem), sem gorduras trans,
apresentando cor odor e textura característica. Embalagem
minima de 360g . Conter no rótulo: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações
nutricionais, prazo de validade mínimo 8 meses a partir da
entrega.

5,7900 28.950,005.000,000

24 UN BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER -
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, margarina, extrato de malte, açúcar,
amido sal, soro de leite, fermento biológico, estabilizante
lecitina de soja, fermento químico, bicarbonato de sódio e
aromatizantes. Embalagem minima de de 360g. Prazo de
validade: Mínimo de 8 meses a partir da data de entrega,
sem gorduras trans apresentando cor odor e textura
caracteristica. Conter no rótulo: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações
nutricionais.

4,3200 21.600,005.000,000

25 UN BRÓCOLIS- - fresca de 1ª qualidade com todas as partes
comestíveis e aproveitáveis, com grau de evolução
completo, sem danos, tamanho e coloração uniformes,
firme e intacta, isenta de material terroso, sem parasitas ou
larvas. Unidades de no mínimo 750 gramas.

4,0400 14.140,003.500,000
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26 KG CAFÉ TORRADO E MOÍDO - em pó homogêneo, torrado e
moído, produzido com grãos selecionados, aroma e sabor
característicos de café, tipo tradicional, pacotes de 500g,
embalagem à vácuo, com data de fabricação máxima de 2
meses anteriores à data de entrega. De primeira qualidade,
deve conter selo de pureza da associação brasileira da
indústria do café – ABIC. O produto deverá ter registro no
ministério da saúde e atender a portaria 451/97 do
ministério da saúde e a resolução 12/78 da comissão
nacional de normas e padrões para alimentos – CNNPA. As
embalagens devem conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade de produto.
Validade mínima de 8 meses a partir da data de entrega.

21,4700 85.880,004.000,000

27 UN CANELA EM PÓ- - embalagens plásticas com no mínimo
30g, contendo canela in natura moída, indicação não
contém glúten, todas as informações obrigatórias na
embalagem. Com validade 8 meses após data de entrega.

3,9800 5.970,001.500,000

28 KG CANJICA DE MILHO- - classe amarela, tipo 1,
despeliculada, enriquecida com ferro e ácido fólico,
informação nutricional, isenta de mofos, odores estranhos e
substâncias nocivas, embalagem plástica de no mínimo
1kg, indicação sem glúten,  Na rotulagem deve conter:
nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais. Prazo de validade mínima de 8
meses a partir da data de entrega.

4,0600 12.180,003.000,000

29 KG CANJIQUINHA DE MILHO ( QUIRERA)- - de milho amarelo
- Embalados em plástico atóxico, transparente e incolor
termosselada, isenta de mofo e bolores, odores estranhos e
substâncias nocivas, ausência de sujidades, parasitas ou
larvas. Na rotulagem deve conter: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações
nutricionais. Prazo de validade mínima de 8 meses a partir
da data de entrega.

4,0600 12.180,003.000,000

30 KG CARNE BOVINA CORTE ACEM MOÍDA- - com no máximo
15% de gordura, sem sebo, sem pelanca, embalagem em
plástico atóxico transparente, embalagens de 1 kg, registro
no S.I.F. ou S.I.E. ou S.I.M. e rótulo de validade. PRAZO
DE ENTREGA DIFERENCIADO

22,6100 226.100,0010.000,000

31 KG CARNE BOVINA CORTE PALETA FRESCA- - porcionada
em pacotes de no máximo até 5 Kg,sem gordura e sebo,
isento de aditivos ou substâncias estranhas impróprias ao
consumo. Deverá ser acondicionada em plástico atóxico
transparente, selada com validade, registro no S.I.F. ou
S.I.E ou S.I.M. PRAZO DE ENTREGA DIFERENCIADO

23,4900 234.900,0010.000,000

32 KG CARNE SUÍNA- - porcionada em pacotes de no máximo até
5 Kg, lombo suíno, desossado, cada peça embalada á
vácuo individualmente em embalagem impermeável e
amplamente protegida. Rotulagem com data fabricação,
prazo de validade e selo S.I.F.

15,6900 156.900,0010.000,000

33 KG CEBOLA- - de primeira bem desenvolvida, sem rama e
indícios de germinação, fresca compacta e firme sem
lesões, sem rachaduras e cortes com tamanho e coloração
uniforme devendo ser média e/ou graúda. Embalada em
sacos de ráfia com no mínimo 5kg.

3,7100 18.550,005.000,000

34 KG CENOURA- - especial de 1ª sem rama e sem indícios de
germinação, fresca compacta e firme sem lesões, sem
rachaduras e cortes com tamanho e coloração uniforme,
média e/ou graúda. Entrega em caixas plásticas ou

4,0500 12.150,003.000,000
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embalagem de ráfia com 5 a 10kg.

35 UN CHÁ- - erva-doce, hortelã, frutas: maracujá, morango,
abacaxi, e pêssego. Embalagem: caixas de 10g ou 13g
contendo 10 sachêts. Produto de acordo com a Resolução
nº 23 de 15/03/2000 e RDC Nº27 DE 06/08/2010
ANVS/MS, com indicação de ingredientes e não contém
glúten. Validade 2 anos após fabricação e  mínimo 12
meses após a data de entrega.

4,4900 8.980,002.000,000

36 UN CONDIMENTO COLORÍFICO EM PÓ- - Constituído de
matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor,
cheiro e sabor característico do produto, contendo no
máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes.
Registro no MS. Embalagens: plástico atóxico, no mínimo
500g.A rotulagem deve conter nome ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações
nutricionais. Legislação Resolução RDC nº 276, de 22 de
setembro de 2005.  Validade mínimo 8 meses após a data
de entrega.

6,5300 3.265,00500,000

37 UN COOKIES INTEGRAIS SEM AÇÚCAR- - sabores de
castanha, coco e cacau, embalagens mínima de 120g,
validade mínima 6 meses a partir da entrega. No rótulo tem
que constar ingredientes, tabela nutricional e todas as
demais informações exigidas pela legislação vigente.

6,6900 669,00100,000

38 UN COUVE-FLOR- - fresca, limpa, com todas as partes
comestíveis, coloração e tamanho uniforme, isenta de
sujidades, insetos, parasitas ou larvas. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica. Embalada em caixas plásticas, cada unidade
pesando no mínimo 800 gramas.

4,6000 13.800,003.000,000

39 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA- - não
temperado, em pacotes de 1kg a 2 kg isento de aditivos ou
substâncias estranhas que alterem suas características
naturais. A embalagem deverá ser de plástico atóxico
transparente sem sujidades e presença de
microorganismos devidamente selada com marca do
fabricante e registro no órgão de inspeção sanitária e
validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega.

9,4700 94.700,0010.000,000

40 KG DOCE DE FRUTAS- - vários sabores, em pasta para pão –
consistência: cremosa; embalagem: balde com no mínimo 1
kg  de peso líquido, lacrado. Embalagem de transporte em
papelão. Prazo de validade mínimo 10 meses a contar da
data de entrega.

11,6400 11.640,001.000,000

41 KG DOCE DE LEITE- - Doce de leite pastoso, deverá ser
fabricado com matérias-primas sãs e limpas, isentas de
matéria terrosa, parasitas, e em perfeito estado de
conservação. O leite empregado deverá apresentar-se
normal e fresco. No preparo do produto, o leite deve entrar
na proporção mínima de três partes de leite para uma de
açúcar. Não poderá conter substâncias estranhas à sua
composição normal, além das previstas na NTA56. Como
coadjuvante da tecnologia de fabricação será tolerado o
emprego de amido na dosagem máxima de 2%. Será
tolerada a adição de aromatizantes naturais. Será proibido
adicionar ao doce de leite gorduras estranhas, geleificantes
ou outras substâncias, embora inócuas, exceto o
bicarbonato de sódio em quantidades estritamente
necessário para a redução parcial da acidez do leite.
Composição Nutricional mínima de 60% carboidrato, 2% de
lipídio e 6% proteína. Com registro no SIF ou SISP –

15,9000 23.850,001.500,000
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embalagem de 1kg. Prazo de validade mínimo 10 meses a
contar da data de entrega, conservado em temperatura
ambiente.

42 UN ERVILHA EM CONSERVA- - embaladas em latas limpas,
isentas de ferrugem, não amassadas, não estufadas que
garantam a integridade do produto até o consumo. Deve
conter na embalagem: identificação, procedência,
informação nutricional, lote e validade mínima de 12 meses
após a data de entrega. Latas com no mínimo 200g.

2,3200 6.960,003.000,000

43 UN FARINHA CEREAL DE ARROZ- - farinha de arroz, açúcar,
amido, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio
dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas
A,B1, B6,C,D,E, ácido fólico. Informações da embalagem:
contém glúten e contém traços de leite, informação
nutricional, validade mínimo 8 meses após a data de
entrega. mínimo 230 gramas

8,0300 24.090,003.000,000

44 UN FARINHA CEREAL DE MILHO- - farinha de milho, açúcar,
amido, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio
dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas
A,B1, B6,C,D,E, ácido fólico. Informações da embalagem:
contém glúten e contém traços de leite, informação
nutricional, validade mínimo 8 meses após a data de
entrega. mínimo 230 gramas

8,1600 24.480,003.000,000

45 KG FARINHA DE MANDIOCA- - farinha seca, extra fina, branca
tipo 1, crua, com informação nutricional, indicação não
contém glúten. Embalagem plástica atóxica de no mínimo 1
kg, validade mínima 10 meses após data da entrega.

4,5800 9.160,002.000,000

46 KG FARINHA DE MILHO AMARELA- - enriquecida com ferro e
acido fólico embalagens de 1k . O produto deverá estar em
conformidade com as leis específicas vigentes. O produto
não poderá estar úmido ou rançoso, isento de material
terroso e parasitos, validade mínima 8 meses após a
entrega.

3,3100 9.930,003.000,000

47 KG FARINHA DE ROSCA- - Não poderão estar úmidas,
fermentadas ou rançosas , em pacotes de plástico atóxico
transparente contendo no mínimo 1 kg. No rótulo contendo
ingredientes, informação nutricional, data de validade no
mínimo 30 dias após a entrega. Indicação de contém glúten
e lactose.

8,7600 2.628,00300,000

48 UN FARINHA DE TRIGO - especial ou de 1ª Tipo 1. Deve ser
fabricada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, isentos
de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação.
Não poderá estar úmida, fermentada, nem rançosa. Não
deverá apresentar cor escura ou mistura com outras
farinhas, formação de grumos(umidade), resíduos ou
impurezas, nem rendimento insatisfatório . Com aspecto de
pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro
próprio e sabor próprio. Embalagem de no mínimo 5 kg.
Prazo validade mínimo de 6 meses a partir da data de
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de
validade, lote e informações nutricionais.

11,3500 10.215,00900,000

49 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - embalagem de 1 KG,
produto obtido a partir do cereal limpo com uma extração
máxima de 95 % e com teor máximo de cinza de 1,750%
produto rico em fibras, proteínas e ferro. O produto deverá
estar em conformidade com as leis específicas vigentes.
Prazo validade mínimo de 6 meses a partir da data de

2,5300 759,00300,000
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entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de
validade, lote e informações nutricionais.

50 UN FARINHA MULTICEREAIS - sachê de no mínimo 230g -
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, farinha de milho enriquecida com ferro e
ácido fólico, farinha de arroz, sais minerais (carbonato de
cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato
de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, ácido
pantotê-nico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, ácido
fólico, vitamina d) e aromatizante vanilina. contém glúten.
contém traços de leite.  Validade no mínimo 8 meses após
a data de entrega.

8,0300 24.090,003.000,000

51 UN FARINHA SEM GLÚTEN– - produto de primeira qualidade
embalagem de 500g- produto totalmente natural, farinha
para a preparação de pães, molhos, cremes, bolos,
empanados, entre outros. Composta por uma mistura de
farinha de arroz, fécula de batata e fécula de mandioca, é
um produto sem glúten e sem lactose, e ainda, não contém
ovo ou leite adicionado, livre de gorduras trans, corantes e
conservantes, e é fonte de fibras. É indicado para celíacos,
intolerantes à lactose e qualquer um que siga uma dieta
sem glúten.  Prazo validade mínimo de 8 meses a partir da
data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes,
data de validade, lote e informações nutricionais.

5,0300 503,00100,000

52 KG FEIJÃO PRETO- - tipo 1; novo; constituído de grãos inteiros
e sãos; isento de material terroso, sujidades e mistura de
outras variedade e espécies; acondicionado em saco
plástico, embalagem com 1kg.

4,5800 18.320,004.000,000

53 UN FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO- - Os fermentos
biológicos destinam-se a ser empregados no preparo de
pães e certos tipos de biscoitos e produtos afins de
confeitaria. DEFINIÇÃO: - Fermento biológico é o produto
obtido de culturas puras de leveduras (Saccharomyces
cerevisias) por procedimento tecnológico adequado e
empregado para dar sabor próprio e aumentar o volume e a
porosidade dos produtos forneados conforme
RESOLUÇÃO - CNNPA Nº 38, DE 1977. Data de validade
mínimo de 8 meses após a entrega, embalagem intacta,
sabor , cor e odor característicos. Embalagem apropriada
contendo no mínimo 125 g.

6,6800 6.680,001.000,000

54 UN FERMENTO EM PÓ QUÍMICO- - hermeticamente fechado
em embalagem plástica de no minimo 250 g, com
identificação do produto, ingredientes, data de
fabricação,lote, informações nutricionais, embalagem com
tampa medidora. Características organoleticas: aspecto
próprio; cor - própria;cheiro – próprio; sabor- próprio. o
produto devera estar em conformidade com as leis
especificas vigentes. validade: mínimo de 8 meses a partir
da data de entrega. .

6,8600 17.150,002.500,000

55 UN GELATINA EM PÓ- - sabores diversos com açúcar,
fabricada com tecnologia adequada, cor e cheiro
característico, isentos de sujidades. Após o preparo deverá
ficar consistente. A embalagem deverá conter dados de
informação nutricional,quantidade do produto, embalagem
de no mínimo 30g, prazo de validade 8 meses a partir da
data de entrega.

1,0300 6.180,006.000,000

56 UN GELATINA ZERO AÇÚCAR- - ingredientes: gelatina, sal, 2,5500 765,00300,000
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acidulante ácido fumárico,edulcorantes artificiais, aroma
artificial, estabilizante citrato de sódio e corantes artificiais.
Isento de glúten. Na embalagem deverá conter tabela
nutricional, ingredientes, data de validade e peso.
Embalagem mínima de 12g, prazo de validade 8 meses a
partir da data de entrega

57 KG LARANJA PÊRA- - de primeira, in natura, 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.

2,9600 17.760,006.000,000

58 KG LEITE DE SOJA EM PÓ- - deve ter com principal
ingrediente o extrato de soja, sabor natural, deve ser
enriquecido com as principais vitaminas e mineras, deve
conter pelo menos 240mg de cálcio para uma porção de
30g do produto. Não deve conter nos seus ingredientes
produtos oriundos do leite de vaca ou outro animal. O
produto deverá poder ser ingerido por intolerantes à lactose
e ao glúten e por alérgicos à proteína do leite. Na
embalagem deve conter todas as informações obrigatórias.
Embalagem de 1kg. Prazo de validade 8 meses a partir da
data de entrega.

53,6300 16.089,00300,000

59 L LEITE UHT INTEGRAL HOMOGENEIZADO- - embalado
em caixa de 01 (UM) litro multilaminada, cartonada,
asséptica, impermeável ao ar, luz e microorganismos, tipo
Tetra Pack, Ingredientes obrigatórios: leite de vaca. O
produto deve ser fabricado com matérias-primas de boa
qualidade isentas de matéria terrosa, parasitas e em
perfeito estado de conservação. O leite utilizado deve
apresentar-se normal e fresco. Contendo na embalagem
informações nutricionais, identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido, Sigla e nº de
registro em vigência no órgão competente e Registro no
ministério da Agricultura. No ato da entrega o produto não
poderá ter sua data de validade inferior a 10 (dez) meses,

2,6600 133.000,0050.000,000

60 L LEITE LONGA VIDA SEM LACTOSE- - contendo leite
semidesnatado, enzima lactase, estabilizante citrato de
sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de
sódio. Informação nutricional, embalagem tetrapak com
1Litro do produto em caixas com 12 unidades.  No ato da
entrega o produto não poderá ter sua data de validade
inferior a 10 (dez) meses,

4,0300 12.090,003.000,000

61 UN MACARRÃO TIPO CONCHINHA- - massa de sêmola sem
ovos. Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico ,
corante cúrcuma, com informação nutricional e indicação se
contém glúten. Embalagem plástico adequado com no
mínimo 500g. Com rendimento mínimo após o cozimento
de 2 vezes a mais do peso antes da cocção.  No ato da
entrega o produto não poderá ter sua data de validade
inferior a 10 (dez) meses.

3,6300 10.890,003.000,000

62 UN MACARRÃO TIPO ESPAGUETE- - ingredientes: farinha de
trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos,
corantes naturais de urucum e cúrcuma.No rótulo deve
conter: informações nutricionais, contém gluten,data de
validade, lote , nome e/ou marca. Embalagemdeve estar
intacta, acondicionada em plástico atóxico, bem
vedado.Embalagem plástico adequado com no mínimo
500g. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2
vezes a mais do peso antes da cocção.  No ato da entrega
o produto não poderá ter sua data de validade inferior a 10

3,8800 23.280,006.000,000
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63 UN MACARRÃO TIPO ESPAGUETE INTEGRAL- -
ingredientes: farinha de trigo integral, farinha de trigo c/
ferro e ácido fólico, corantes(cúrcuma e urucum),
informação nutricional e indicação contém glúten, validade
mínima de 12 meses após data entrega. Embalagem
plástico adequado com no mínimo 500g. Com rendimento
mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes
da cocção.

4,8600 4.860,001.000,000

64 UN MACARRÃO TIPO PARAFUSO- - ingredientes: farinha de
trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos,
corantes naturais de urucum e cúrcuma.No rótulo deve
conter: informações nutricionais, contém gluten,data de
validade, lote , nome e/ou marca. Embalagem deve estar
intacta, acondicionada em plástico atóxico, bem
vedado.Embalagem plástico adequado com no mínimo
500g. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2
vezes a mais do peso antes da cocção.  No ato da entrega
o produto não poderá ter sua data de validade inferior a 10

3,2100 19.260,006.000,000

65 UN MACARRÃO TIPO PARAFUSO INTEGRAL- - ingredientes:
farinha de trigo integral, farinha de trigo c/ ferro e ácido
fólico, corantes(cúrcuma e urucum), informação nutricional
e indicação contém glúten, validade 10 meses após data
entrega no mínimo. Embalagem plástico adequado com no
mínimo 500g. Com rendimento mínimo após o cozimento
de 2 vezes a mais do peso antes da cocção.

4,8600 2.430,00500,000

66 UN MACARRÃO TIPO PARAFUSO SEM GLÚTEN- - macarrão
de arroz com ovos corte parafuso , sem glúten, sem
lactose. Pacotes mínimo de 500g. Deve estar em
conformidade com as leis vigentes, validade mínima de 8
meses a partir da data de entrega.

2,6900 1.345,00500,000

67 UN MACARRÃO TIPO ESPAGUETE SEM OVOS E SEM
GLÚTEN- - macarrão sem ovos , sem glúten.Deve conter
informações nutricionais, ingredientes, data de fabricação e
validade na embalagem. Pacotes mínimo de 500g. Deve
estar em conformidade com as leis vigentes, validade
mínima de 8 meses a partir da data de entrega.

2,6900 538,00200,000

68 KG MAÇÃ  FUJI- - nova de 1° primeira qualidade, aroma sabor
da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho,
com grau de maturação adequado para servir. Deverá ser
entregue em caixas plásticas de no máximo 30kg.

6,5900 39.540,006.000,000

69 KG MAMÃO- - de 1ª livre de sujidades, parasitas ou larvas,
tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e
maduro, polpa firme e intacta, sem danos físicos e
mecânicos.Deve ser transportado com proteção para evitar
danos.

5,3600 18.760,003.500,000

70 UN MARGARINA COM SAL- - mínimo 80% de lipídeos, Deverá
ter o registro no ministério da agricultura, o produto deverá
estar em conformidade com as leis específicas vigentes.
Prazo de validade: mínimo de 8 meses a partir da data de
entrega. margarina c/ sal. Apresentação, aspecto, cheiro,
sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos
de ranço e de outras características indesejáveis.
Embalagem  mínima de 500g

6,3500 12.700,002.000,000

71 KG MELANCIA- - 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,pesando
entre (6 a 10)kg
cada unidade. "

2,2000 11.000,005.000,000
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72 UN MILHO EM CONSERVA- - embalado em latas limpas
isentas de ferrugem, não amassadas, não estufadas. Na
embalagem deve conter identificação,procedência, lote,
validade, registro no órgão competente, lata com no mínimo
200g do produto drenado. Validade mínima de 12 meses
após a data de entrega.

2,5500 7.650,003.000,000

73 UN MILHO PARA PIPOCA- - 1ª linha, Beneficiado, Polido
Grupo Duro, Classe Amarelo, Tipo 1; Embalagem mínima
de 500 gramas. O produto devera estar em conformidade
com as leis específicas vigentes. Validade mínima de 8
meses após a entrega.

3,2900 1.645,00500,000

74 UN OLEO DE SOJA- - refinado, 100% natural. Não deve
apresentar embalagem frágil, com ferrugem, mistura de
outros óleos, cheiro forte e intenso, volume insatisfatório.
Embalagem: Acondicionada em recipientes de plástico, de
900 ml, não apresentado amassamento, vazamento e
abaulamento. Prazo de validade: Mínimo de 6 meses a
partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no
mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações
nutricionais.

4,2800 34.240,008.000,000

75 UN ORÉGANO DESIDRATADO- - Deve ser constituído de
folhas sãs, limpas e desidratadas, acondicionado em são
plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente
vedado. Deve apresentar coloração verde pardacenta,
aspecto, cheiro e sabor característico. Embalagens
mínimas de 100g, com data de validade conforme
legislação vigente. Resolução- RDC nº 276, de 22 de
setembro de 2005.  Prazo de validade: Mínimo de 10
meses a partir da data de entrega.

11,6100 2.902,50250,000

76 UN OVOS DE GALINHA- - ovos brancos, tamanho grande, de
primeira qualidade, frescos, isento 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, acomodados em cartelas e
embalados em caixas de papelão embalagem de 1 dúzia, e
reembalados em caixa de 30 dúzias, sendo estas em
perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas
separados, com data de validade mínimo de 20 dias a partir
da data de entrega.

5,5800 39.060,007.000,000

77 UN PÃO de FORMA TRADICIONAL FATIADO- - embalado,
contendo na embalagem especificação dos ingredientes,
informação do fabricante e data de fabricação e validade.
Não deve apresentar cor esverdeada(mofo), não deve estar
com carunchos e outros insetos. Fatias devem estar inteiras
e firmes. Embalagem mínima de 500g. Validade mínima: 5
dias a partir da data de entrega

6,7100 33.550,005.000,000

78 UN PÃO de FORMA TRADICIONAL FATIADO SEM GLÚTEN-
- embalado, contendo na embalagem especificação dos
ingredientes, informação do fabricante e data de fabricação
e validade. Não deve apresentar cor esverdeada(mofo),
não deve estar com carunchos e outros insetos. Fatias
devem estar inteiras e firmes. Embalagem mínima de 500g.
Validade mínima: 5 dias a partir da data de entrega

19,9800 59.940,003.000,000

79 KG PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI- - congelado, odor e
cor característicos, sem apresentar penas ou penugens,
coágulos, perfurações e queimaduras por congelamento.
Embalados em plástico atóxico resistente de 1kg a 2 kg,

14,3100 71.550,005.000,000
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marca do fabricante e registro no órgão de inspeção
sanitária e validade mínima 6 meses a partir da data de
entrega.

80 KG PÓ PRA PUDIM - sabores variados como baunilha,
morango, chocolate ou caramelo. Aspecto homogêneo, cor
própria do produto, cheiro característico, e sabor doce
próprio. Ingredientes e informação nutricional na
embalagem. Validade mínima de 10 meses após a entrega.
Embalagem plástico atóxico adequado de 1 kg

11,1600 22.320,002.000,000

81 UN POLVILHO AZEDO- - de mandioca, seco ao sol,especial,
embalagem de 1 kg plástico atóxico, contendo informação
nutricional, indicação não contém glúten, ausência
sujidades, parasitos e larvas e data validade mínimo 10
meses após entrega.

8,3100 16.620,002.000,000

82 UN PUDIM EM PÓ DIET- - isento de açúcar, sabores variados
como coco, baunilha, morango ou caramelo. acondicionado
em caixa individual, contendo em torno de 25 a 30 gramas
cada unidade. No seu rótulo deverá ter informações sobre
glúten, tabela nutricional com indicação da porção modo de
preparo, rendimento, prazo de validade e número do lote.
Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data da
entrega.

1,9800 198,00100,000

83 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO - cortado em fatias de 15
gramas com plásticos entre as fatias. Apresentar certificado
de inspeção para produtos embalados, apresentar SIP ou
SIM, e todas as informações obrigatórias segundo
legislação vigente. Pacotes de no mínimo 500g.

29,1300 72.825,002.500,000

84 UN REPOLHO-VERDE- - tamanho médio, cabeças fechadas
sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com
coloração uniforme e brilho.

3,0300 3.030,001.000,000

85 UN SAGU- - grupo II  tipo 1, embalagem contendo no mínimo
500gramas, plástico atóxico trasparente. Granulação
uniforme, livre de materiais estranhos.  No seu rótulo
deverá ter informações sobre glúten, tabela nutricional com
indicação da porção modo de preparo, rendimento, prazo
de validade e número do lote. Prazo de validade mínimo de
10 meses a contar da data da entrega.

5,7900 5.790,001.000,000

86 KG SAL IODADO REFINADO- - embalagens de 1 kg plástico
atóxico transparente. Granulação uniforme com cristais
branco. No mínimo 58,5% de cloreto de sódio, sais de iodo
não tóxico de no mínimo 10 mg e máximo 15mg de iodo por
kg, de acordo com ANVISA. Validade 8 meses a partir data
de entrega.

2,0300 4.060,002.000,000

87 KG SAL TEMPERADO (TEMPERO COMPLETO) - Tempero
completo sem pimenta – contém: Sal, polpa de alho,
cebolinha, salsa, manjericão, cebola, realçador de sabor
glutamato monosódico, aromatizante, acidulante ácido
cítrico e conservador metabissulfito de sódio, embalagem
de 1 kg com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e
peso líquido. Validade 8 meses a partir data de entrega."

12,6400 6.320,00500,000

88 L SUCO DE UVA- - 100% natural. Tipo colonial, sem
conservantes.
Embalagem: garrafa de vidro, contendo 1 litro do produto.
Deverá constar rotulagem com informação nutricional do
produto e ficha técnica.
Rendimento mínimo em cada 500 ml – 2 litros de suco
pronto. "

14,7500 44.250,003.000,000
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89 KG TOMATE- - aspecto globoso, cor vermelha, graúdo, de
polpa firme e intacta, isento de enfermidades, boa
qualidade, livres de resíduos, de fertilizantes, sujidade,
parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou
mecânica. Entrega em caixas ou sacos plásticos de no
mínimo 5kg.

4,6400 12.992,002.800,000

90 KG VINAGRE- - branco, isento de corantes artificiais, ácidos
orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material
terroso e detritos de animais e vegetais, acondicionado em
frasco plástico c/ tampa inviolável, hermeticamente
fechado, garrafas de 1L. Validade 8 meses a partir data de
entrega.

1,5300 1.530,001.000,000

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 2.692.412,50


