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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 UN Abacaxi Pérola; polpa c/ coloração branco pérola, formato
cô - Abacaxi Pérola; polpa c/ coloração branco pérola,
formato cônico e casca c/ espessura fina; não apresentar
os defeitos como: podridão, amassado, sem coroa,
ferimento, passado, imaturo, defeito de polpa ou queimado
de sol grave

5,7400 2.181,20380,000

2 UN Abóbora; moranga; com peso unitário variando de 1 a 3 kg;
fo - Abóbora; moranga; com peso unitário variando de 1 a 3
kg; formato globular achatado, casca fina, lisa e de
coloração laranja escura e polpa avermelhada; devendo o
lote apresentar homogeneidade visual de tamanho e
coloração; não apresentar os defeitos ferimento, manchado
ou podridão.

2,3400 1.170,00500,000

3 UN Abobrinha; italiana comprimento por unidade variando de
17 a - Abobrinha; italiana comprimento por unidade
variando de 17 a 22cm; apresentando formato cilíndrico,
coloração da casca verde clara e rajada com leves estrias
escuras; o lote devera apresentar homogeneidade visual de
tamanho e coloração; não apresentar os defeitos como:
ferimento, passado, podridão, virose, murcho e dano por
praga.

3,4200 855,00250,000

4 UN Acelga; alongada, de primeira; não podendo apresentar os
def - Acelga; alongada, de primeira; não podendo
apresentar os defeitos como: podridão, manchado e
murcho.

4,0000 400,00100,000

5 PCT Açúcar branco, refinado, obtido a partir do caldo da Cana
de - Açúcar branco, refinado, obtido a partir do caldo da
Cana de Açúcar,com aspecto e odor característicos. Não
podendo apresentar sujidades e não estar empedrado,
embalagem primária plástica atóxica devidamente lacrada,
com capacidade de 5kg; Com validade mínima de 10
meses na data da entrega.

14,1200 23.001,481.629,000

6 UN Adoçante dietético; liquido; composto de ciclamato de
sódio, - Adoçante dietético; liquido; composto de ciclamato
de sódio, sacarina sódica, glicosídeos de esteviol, água,
conservante; e outros ingredientes permitidos; embalagem
primaria frasco plástico, atóxico e lacrado; com validade
mínima de 28 meses na data da entrega; Frasco 80 ml.

5,8900 777,48132,000

7 PCT Água Mineral; natural sem gás; embalagem primaria garrafa
pe - Água Mineral; natural sem gás; embalagem primaria
garrafa pet vedada com tampa de rosca; pacote com 12
garrafas de 500 mililitro, com validade mínima de 9 meses
na data da entrega.

18,9900 21.382,741.126,000

8 BB Água mineral; natural sem gás; embalagem primária
garrafão p - Água mineral; natural sem gás; embalagem
primária garrafão plástico 20 litros, fabricado com resina
virgem ou outro material adequado para contato com

11,2600 14.007,441.244,000
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alimentos; acompanha tampa valvulada que permite o fluxo
direto para bebedouro (vira fácil); com validade mínima de 2
meses na data da entrega, com vasilhame retornável;

9 UN Alface; americana; coloração verde e com formação de
cabeça; - Alface; americana; coloração verde e com
formação de cabeça; devendo apresentar homogeneidade
visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos
como: podridão, passada, murcha, mancha na folha interna
ou com virose.

1,8900 774,90410,000

10 UN Alimento achocolatado fortificado; composto de açúcar,
cacau - Alimento achocolatado fortificado; composto de
açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal; vitaminas,
estabilizante e aromatizantes; embalagem primária
apropriada e hermeticamente fechada; pote de até 400g;
com validade mínima de 10 meses na data da entrega.

4,9900 2.120,75425,000

11 KG Amido de milho; produto amilaceo extraído do milho; com
aspe - Amido de milho; produto amilaceo extraído do milho;
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de
sujidades, parasitas e larvas; não podendo apresentar-se
úmido, fermentado ou rançoso. Validade mínima de 10
meses na data da entrega, acondicionado em embalagem
primaria plástica, flexível, termoselada, embalagem
secundária caixa de papelão com peso líquido de 1kg

9,5400 2.718,90285,000

12 UN Arroz; parboilizado; grupo beneficiado, subgrupo polido, tip
- Arroz; parboilizado; grupo beneficiado, subgrupo polido,
tipo 1, classe longo; grãos inteiros; com teor de umidade
recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de
tolerância de impurezas; matérias estranhas, grãos
mofados, ardidos e enegrecidos para este subgrupo; isento
de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas;
embalagem primária saco plástico atóxico, hermeticamente
fechado com capacidade de 5kg, com validade mínima de
05 meses na data da entrega.

15,9100 7.159,50450,000

13 UN Azeite de oliva tipo extra virgem, de primeira, produto de -
Azeite de oliva tipo extra virgem, de primeira, produto de
prensagem a frio da azeitona, acidez máxima de 0,8g/100g,
coloração amarelo esverdeado, que possam ser novamente
tampadas após aberta. Embalagem: em vidro, de 500ml. A
embalagem deverá conter exatamente os dados de
identificação e procedência, informações nutricionais,
número do lote, quantidade de produto e número de
registro.

21,4600 1.287,6060,000

14 KG Banha suína kg - Banha suína kg 9,5100 3.575,76376,000

15 KG Banana; nanica de primeira; coloração da casca amarela
esver - Banana; nanica de primeira; coloração da casca
amarela esverdeada, espessura fina e polpa branca creme;
o lote devera apresentar homogeneidade visual de
tamanho e coloração; não apresentar defeitos como:
passada, dano por praga, podridão e ferimento em mais
que três dedos da penca e; dois dedos se for buque.

3,8600 3.705,60960,000

16 KG Batata doce; rosada; casca c/ coloração rosada; polpa c/
col - Batata doce; rosada; casca c/ coloração rosada; polpa
c/ coloração creme; o lote devera apresentar
homogeneidade visual de tamanho e coloração; não
apresentar os defeitos podridão, deformação grave, dano
por praga, esverdeamento; murcho, passado, queimado de
sol grave, ferimento, brotado.

2,8000 868,00310,000
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17 KG Batata Inglesa escovada; não apresentar os defeitos
aparente - Batata Inglesa escovada; não apresentar os
defeitos aparentes como esverdeamento, arroxeamento,
broteamento, rachadura; podridão, e os defeitos internos;
como coração oco, negro e mancha de chocolate; deve
estar isenta de excesso de substancias terrosas, sujidades;
corpos estranhos aderidos a superfície externa;

4,8200 8.965,201.860,000

18 KG Beterraba; formato globular; casca c/ coloração vermelho ar
- Beterraba; formato globular; casca c/ coloração vermelho
arroxeado; o lote devera apresentar homogeneidade visual
de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos
podridão, passado, murcho e ferimento.

2,5100 514,55205,000

19 PCT BISCOITO C/SAL; TIPO ÁGUA E SAL; composto de farinha
de trig - BISCOITO C/SAL; TIPO ÁGUA E SAL; composto
de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, acucar, sal, amido; emulsificante,
melhorador de farinha, fermentos quimicos e outros
ingredientes permitidos, sem gorduras trans; embalagem
plástica atóxica e termosselado; com validade mínima de 5
meses na data da entrega; pacotes de 400 gramas.

5,0900 11.264,172.213,000

20 PCT BISCOITO DOCE S/RECHEIO; TIPO MAISENA, composto
de farinha d - BISCOITO DOCE S/RECHEIO; TIPO
MAISENA, composto de farinha de trigo enriquecida c/ferro
e acido fólico, açúcar, gordura vegetal; amido, sal, fermento
químico, estabilizante, aromatizante e outros ingredientes
permitidos, sem gorduras trans; embalagem plástica atóxica
e termosselado; com validade mínima de 5 meses na data
da entrega; Pacotes de 400 gramas.

4,8900 12.743,342.606,000

21 PCT Café em pó homogêneo; torrado e moído, constituído de
café a - Café em pó homogêneo; torrado e moído,
constituído de café até tipo 8 na Classificação Oficial
Brasileira-cob; bebida variando de mole a rio, excluindo-se
o gosto Rio Zona; com um máximo de 20% de defeitos
pretos, verdes e ardidos e ausência de grãos pretos-verdes
e fermentados; admitindo-se grãos de safras passadas;
robusta conillon; desde que o gosto não seja pronunciado e
preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a
médio claro; com qualidade global aceitável mínima de 4,5
pontos na escala sensorial de 0 a 10 do lote entregue;
impurezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; e
umidade em G/100g máxima de 5%; obedecendo resolução
SAA 19, de 05/04/2010; com embalagem alto vácuo
(tijolinho), em pacotes de 500g acondicionadas, rotulagem
impressa no pacote; não sendo tolerada a presença de
etiqueta auto adesiva com a descrição do produto, não será
admitido fardos, caixas ou frascos violados ou quaisquer
outros danos que prejudiquem o acondicionamento e a
qualidade do produto; validade mínima na data da entrega
de (11) onze meses; devendo obedecer as exigências das
RES-SAA 28 DE 01/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02,
RDC 07/11, RDC 14/14; Admite-se usar como referência as
marcas: Melita, Três Corações, Pilão e Bom Jesus.

10,7400 47.750,044.446,000

22 UN Caldo; de galinha; em tablete; composto de sal, amido,
gordu - Caldo; de galinha; em tablete; composto de sal,
amido, gordura vegetal, extrato de carne de frango, cebola,
alho, realçado de sabor; e outros ingredientes permitidos;
com cor, sabor e aroma próprios; embalagem primaria
papel metalizado, acondicionado em caixa de papel cartão;
embalagem com 12 tabletes, com validade mínima de 10

3,0100 1.429,75475,000
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meses na data da entrega e de 12 meses na data de
fabricação;

23 KG. Canjiquinha de milho; fina; cor amarela; isenta de insetos, -
Canjiquinha de milho; fina; cor amarela; isenta de insetos,
impurezas, materiais e odores estranhos ou impróprios;
embalagem primaria saco de polietileno transparente,
hermeticamente fechado e atóxico; com validade mínima de
05 meses na data da entrega; e suas condições deverão
estar de acordo com a resolução RDC 263/05, RDC 259/02,
RDC 360/03, RDC 14/14 e alterações posteriores;

3,6400 291,2080,000

24 KG Carne Bovina de 1ª, tipo coxão mole, resfriada;
transportada - Carne Bovina de 1ª, tipo coxão mole,
resfriada; transportada e conservada a temperatura entre
0ºc e 4ºc;  com cor, sabor e odor próprios da carne, firme,
consistente e não pegajosa, sem manchas esverdeadas;
devendo apresentar-se livre de parasitas e de qualquer
substancia contaminante; que possa altera-la ou encobrir
alguma alteração; embalagem primaria plástica, atóxica e
transparente, apropriada para alimentos, com peso máximo
de 1kg por pacote, sem fechamento a vácuo; embalagem
com validade mínima de 03 dias na data da entrega; e suas
condições deverão estar de acordo com Decreto 9.013/17,
Instrução Normativa 22/05, Portaria 304/96; RDC 12/01,
RDC 259/02 e alterações posteriores

29,9300 19.753,80660,000

25 KG Carne Bovina de 2ª, tipo acém ou paleta moída, com no
máximo - Carne Bovina de 2ª, tipo acém ou paleta moída,
com no máximo 15% de gordura; resfriada; transportada e
conservada a temperatura entre 0ºc e 4ºc; com cor, sabor e
odor próprios, isenta de tecidos inferiores como ossos,
cartilagens; gordura parcial, aponeuroses, tendões,
coagulo, nodos linfáticos; e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alterações;
embalagem primária plástica, atóxica e apropriada para
alimentos, com peso máximo de 1kg por pacote; com
validade mínima de 03 dias na data da entrega; suas
condições deverão estar de acordo com a Decreto
9.013/17, Instrução Normativa 22/05, Portaria 304/96; RDC
12/01, RDC 259/02 e alterações posteriores.

22,6000 58.308,002.580,000

26 KG Carne bovina; Acém; resfriada; transportada e conservada
em - Carne bovina; Acém; resfriada; transportada e
conservada em temperatura não superior a 7ºc; com cor,
sabor e odor próprios da carne, firme, consistente e não
pegajosa, sem manchas esverdeadas; devendo apresentar-
se livre de parasitas e de qualquer substancia
contaminante; que possa altera-la ou encobrir alguma
alteração; embalagem primaria plástica, atóxica e
transparente, sem fechamento a vácuo; embalagem
secundaria caixa de papelão reforçado; e suas condições
deverão estar de acordo com decreto 9.013/17, instrução
normativa 22/05, portaria 304/96; RDC 12/01, RDC 259/02
e alterações posteriores;

21,2600 11.905,60560,000

27 KG Carne suína; pernil ou sobrepaleta (copa), peça inteira sem
- Carne suína; pernil ou sobrepaleta (copa), peça inteira
sem osso; resfriada; transportada e conservada a uma
temperatura não superior a 7°c; com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios; devendo apresentar-se livre de ossos,
nódulo, cartilagens; coágulos e de qualquer substancia
contaminante que possa alterar ou encobrir alguma
alteração; embalagem primaria plástica transparente,
resistente e devidamente fechada; e suas condições

14,6100 12.856,80880,000
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deverão estar de acordo com o decreto 12.486/78, lei
estadual 8208/92, CVS 05/13, instrução normativa 22/05;
resolução RDC 12/01, RDC 259/02, resolução 01/03 e
alterações posteriores.

28 KG Cebola de Cabeça, branca; graúda, com diâmetro
equatorial en - Cebola de Cabeça, branca; graúda, com
diâmetro equatorial entre 50 e 60mm; apresentando polpa
c/coloração branca; o lote devera apresentar
homogeneidade visual de tamanho e coloração; não
apresentar os defeitos brotado, ferimento, perda de catafilo
interno ou podridão

5,6600 3.950,68698,000

29 KG Cenoura de boa qualidade, a casca c/ coloração alaranjada
es - Cenoura de boa qualidade, a casca c/ coloração
alaranjada escura, textura lisa; formato cilíndrico e coração
pouco evidente; não apresentar os defeitos podridão, dano
por praga, murcho, ferimento; ombro verde ou roxo,
lenhoso, deformação grave ou quebrado.

3,5300 981,34278,000

30 UN Cha de Erva Cidreira,Embalagem Sachê, composto de
folhas e r - Cha de Erva Cidreira,Embalagem Sachê,
composto de folhas e ramos de erva cidreira (melissa
officinalis); isento de sujidades, fragmentos de insetos e
outros materiais estranhos; embalagem primaria sache
individual; embalagem secundaria caixa de papel cartão,
embalagem com 10 sachês de 10 gramas; com validade
mínima de 14 meses na data da entrega.

3,7200 1.488,00400,000

31 UN Cha de Hortelã, Embalagem Sachê, Composto de Folhas e
Ramos - Cha de Hortelã, Embalagem Sachê, Composto de
Folhas e Ramos de Hortelã (mentha Piperita) isento de
sujidades, fragmentos de insetos e outros materiais
estranhos; embalagem primaria sache individual;
embalagem secundaria caixa de papel cartão, embalagem
com 10 sachês de 10 gramas; com validade mínima de 14
meses na data da entrega.

3,7200 1.469,40395,000

32 UN Chá de Maçã,(raspa) produto artesanal, feito com maçãs
secas - Chá de Maçã,(raspa) produto artesanal, feito com
maçãs secas ao sol, com processos natural, preservadas
todas as propriedades nutritivas. Deverá conter data de
envase, data de validade, número do lote e informações
nutricionais. Embalagem com peso líquido de 500 gramas.

3,9200 2.383,36608,000

33 PCT Coco ralado; puro, parcialmente desidratado; processo
tecnol - Coco ralado; puro, parcialmente desidratado;
processo tecnológico adequado; com umidade máxima de
4% p/p e lipídios entre 35% a 60%; isento de impurezas,
sujidades e ranço; suas condições deverão estar de acordo
com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas
alterações posteriores. Com validade mínima de 08 meses
na data da entrega, embalagem de polietileno atóxica,
termoselada, capacidade 100 gramas.

3,0500 823,50270,000

34 UN Couve Flor Branca de primeira,apresentando inflorescência
c - Couve Flor Branca de primeira,apresentando
inflorescência c/ formato globular a semi globular; coloração
branca a branco creme;  não apresentar os defeitos:
podridão ou ferimento;

4,4000 572,00130,000

35 UN Corante para café, embalagem mínima de 40gr - Corante
para café, embalagem mínima de 40gr

2,0900 418,00200,000

36 UN Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima
de - Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda
mínima de 25%, com validade mínima de 5 meses na data

2,7100 1.138,20420,000
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da entrega; embalagem mínima de 200g, caixa cartonada
aluminizada; e suas condições deverão estar de acordo
com a portaria 146/96 (mapa), RDC 12/01, RDC 259/02;
RDC 360/03 e suas posteriores alterações;

37 UN Doce de fruta; sabor frutas variadas (morango, goiaba,
uva); - Doce de fruta; sabor frutas variadas (morango,
goiaba, uva); composta de polpa da fruta, açúcar,
acidulante, conservante e outros ingredientes permitidos;
livre de mofo ou fermentações; embalagem mínima de
400gr primaria hermeticamente fechado, sabores sortidos;
com validade mínima de 10 meses na data da entrega; e
suas condições deverão estar de acordo com a RDC 12/01,
RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 272/05, RDC 08/13 e
Alterações Posteriores;

4,7900 2.227,35465,000

38 UN Doce de Leite; simples; cremoso; composto de leite, açúcar
e - Doce de Leite; simples; cremoso; composto de leite,
açúcar e outros ingredientes permitidos; apresentando
consistência cremosa, cor castanho caramelado e sabor
doce característico; produzido de acordo com as boas
práticas de manipulação; isento de sabores e odores
estranhos; embalagem primaria pote plástico mínimo de
400gr (base de polipropileno), lacrado; com validade
mínima de 9 meses na data da entrega

5,7400 2.726,50475,000

39 UN Emulsificante para gelados comestíveis; para fabricação de
s - Emulsificante para gelados comestíveis; para fabricação
de sorvete; em pasta; composto de agua, emulsificantes
(monoglicerideos de ácidos graxos destilados, sal de ácidos
graxos; monoestearato de sorbitana e lecitina de soja),
estabilizante carragena; dosagem 10 g/l de água ou leite;
embalagem primaria plástica, hermeticamente fechada e
atóxica; com validade mínima de 10 meses na data da
entrega; embalagem de 200gr.

3,2500 162,5050,000

40 LATA Ervilha verde em conserva; simples; inteira; imersa em
salmo - Ervilha verde em conserva; simples; inteira; imersa
em salmoura; apresentando tamanho e coloração
uniformes; acondicionada em embalagem primária
apropriada, hermeticamente fechada e atóxica; sendo
considerado como peso o produto drenado; e suas
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC
272/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 14/14
e alterações posteriores; com validade mínima de 19 meses
na data da entrega;

2,3000 506,00220,000

41 UN Ervilha verde processada; crua, em grãos, higienizada
isenta - Ervilha verde processada; crua, em grãos,
higienizada isenta de sujidades, parasitas, larvas e outros
materiais estranhos; embalagem primaria saco plástico,
atóxico e lacrado, pacote de 300 gramas.

4,6000 3.468,40754,000

42 UN Extrato de tomate; concentrado; composto de tomate, sal,
açú - Extrato de tomate; concentrado; composto de tomate,
sal, açúcar; sem pele, sem sementes e corantes artificiais;
isento de sujidades e outros materiais estranhos;
embalagem primária hermeticamente fechada e atóxica de
340 gramas; com validade mínima de 14 meses na data da
entrega;

3,1400 2.888,80920,000

43 KG Farinha de mandioca; crua; branca, grupo seca, classe fina,
- Farinha de mandioca; crua; branca, grupo seca, classe
fina, tipo 1, com aspecto, cor e sabor próprios; isenta de
insetos, matérias estranhas, mofo ou fermentação, devendo
se apresentar limpa e seca; validade mínima de 07 meses

4,0900 1.063,40260,000
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na data da entrega, embalagem primária saco plástico
atóxico hermeticamente fechado;

44 PCT Farinha de mandioca; temperada, sabor suave composta
de óleo - Farinha de mandioca; temperada, sabor suave
composta de óleo vegetal, alho, sal, colorífico, cebola;
cebolinha verde, aromatizante, realçado de sabor com
aspecto, cor e sabor próprios; isenta de insetos, matérias
estranhas, mofo ou fermentação, devendo se apresentar
limpa e seca; embalagens no mínimo 200g; validade
mínima de 07 meses na data da entrega, embalagem
primária filme laminado, metalizado e estampado; e suas
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC
263/05, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 14/14 e suas
alterações posteriores;

4,5600 570,00125,000

45 PCT Farinha de trigo; tipo 1; fortificada com ferro e acido fóli -
Farinha de trigo; tipo 1; fortificada com ferro e acido fólico;
devendo se apresentar limpa, seca, com umidade máxima
de 15%; isenta de insetos, odores ou sabores estranhos ou
impróprios; embalagem mínima de 5kg,  primaria saco
plástico transparente e atóxico; com validade mínima de 3
meses na data da entrega; e suas condições deverão estar
de acordo com a instrução normativa 08/05 (mapa), RDC
263/05, RDC 344/02 e RDC 14/14 e suas alterações
posteriores;

13,9400 5.645,70405,000

46 KG Feijão; preto; grupo 1, classe preto, tipo 1; novo; constitu -
Feijão; preto; grupo 1, classe preto, tipo 1; novo; constituído
de grãos inteiros e sãos; com teor de umidade
recomendada de ate 14%; isento de matérias estranhas,
impurezas, grãos mofados, ardidos, germinados e
carunchados; embalagem primaria saco plástico atóxico,
hermeticamente fechado, com validade mínima de 04
meses na data da entrega; e suas condições deverão estar
de acordo com o decreto 6268/07, instrução normativa
12/08, RDC 259/02, RDC 360/03; RDC 07/11 e alterações
posteriores;

7,4700 4.108,50550,000

47 UN Fermento biológico; tipo granulado seco instantâneo;
compost - Fermento biológico; tipo granulado seco
instantâneo; composto de saccharomyces cerevisiae e
agente e reidratação; acondicionado em embalagem
apropriada para alimentos; embalagem com 500 gramas e
suas condições deverão estar de acordo com a resolução
CNNPA 38/77, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 e
alterações posteriores

19,0600 2.382,50125,000

48 UN Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato
ácido - Fermento químico; tipo em pó; composto de
pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio; fosfato
monociclo; acondicionado em embalagem plástica com
tampa de rosca, atóxica e lacrada; embalagem de 100
gramas e suas condições deverão estar de acordo com a
resolução CNNPA 38/77, resolução 04/99, RDC 12/01,
RDC 259/02, RDC 360/03 e alterações posteriores;

5,7500 1.523,75265,000

49 KG Frango Semi-processado; filé de coxa e sobrecoxa, sem
osso e - Frango Semi-processado; filé de coxa e sobrecoxa,
sem osso e sem pele; congelado, transportado e
conservado a temperatura inferior a -12°c; com aspecto,
cor, cheiro, e sabor próprio; livre de parasitas e de qualquer
substância contaminante que possa altera-lo ou encobrir
alterações; acondicionado em embalagem apropriada,
hermeticamente fechada e atóxica; devendo obedecer o
limite máximo de retenção de agua de 8% de seu peso; e

18,9700 20.867,001.100,000
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suas condições deverão estar de acordo com a portaria
210/98, Instrução Normativa 22/05, Instrução Normativa
32/10, Decreto 9.013/17, RDC 13/01; CVS 05/13 e
alterações posteriores; com validade mínima de 08 meses
na data da entrega;

50 KG Fubá de Milho; Obtido do Grão de Milho Moído, fortificado
co - Fubá de Milho; Obtido do Grão de Milho Moído,
fortificado com ferro e acido fólico; de cor amarela, devendo
se apresentar limpo e seco, com umidade máxima de 15%;
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; com ausência de
mofo e ranço; isento de insetos, odores ou sabores
estranhos ou impróprios; validade mínima de 4 meses na
data da entrega, embalagem primaria saco plástico
transparente, atóxico; e suas condições deverão estar de
acordo com a Resolução RDC 263/05, RDC 344/02, RDC
259/02, RDC 360/03, RDC 14/14 e suas alterações
posteriores.

2,9900 463,45155,000

51 KG Inhame; tipo branco, com peso unitário entre 50 a 100g;
form - Inhame; tipo branco, com peso unitário entre 50 a
100g; formato ovalado e polpa com coloração branca;
isento de sujidades e defeitos aparentes de ferimentos,
podridão, deformação grave e passado; com casca com
textura rugosa na cor castanho clara com faixas horizontais;
o lote devera apresentar homogeneidade visual de
tamanho e coloração;

8,7300 873,00100,000

52 G Iogurte liquido c/polpa de frutas; diversos sabores; elabora -
Iogurte liquido c/polpa de frutas; diversos sabores;
elaborado a partir de leite reconstituído, polpa de frutas;
açúcar, fermentos lácteos, contem vitaminas; conservante,
aromatizante, espessante; conservado e transportado a
uma temperatura entre 1 e 10 graus centigrados; validade
mínima de 24 dias na data da entrega; embalagem primaria
garrafa plástica lacrada de 900g; e suas condições deverão
estar de acordo com a resolução 05/00 (mapa), RDC 12/01,
RDC 259/02, RDC 360/03.

4,5600 2.280,00500,000

53 KG Laranja; Bahia; formato esférico, casca c/ coloração laranja
- Laranja; Bahia; formato esférico, casca c/ coloração
laranja; textura lisa e presença de umbigo; o lote devera
apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração;
não apresentar os defeitos podridão, dano por praga,
ferimento; murcho e imaturo;

12,4400 7.339,60590,000

54 KG Laranja; lima; formato esférico, casca c/ coloração verde
am - Laranja; lima; formato esférico, casca c/ coloração
verde amarelada; textura levemente lisa e ausência de
umbigo; o lote devera apresentar homogeneidade visual de
tamanho e coloração; não apresentar os defeitos podridão,
dano por praga, ferimento; murcho e imaturo;

3,6300 2.214,30610,000

55 UN Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lacto
- Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e
lactose (tradicional); de consistência cremosa e textura
homogênea; validade mínima 10 meses a contar da
entrega, embalado em caixa mínima de 395g, cartonado
aluminizada; e suas condições deverão estar de acordo
com a instrução normativa 68/06 (mapa), RDC 12/01, RDC
259/02, RDC 360/03 e suas alterações posteriores

4,0200 2.090,40520,000

56 L Leite Uht/Uat; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3,0
- Leite Uht/Uat; integral; teor de matéria gorda mínimo de
3,0%; embalagem estéril e hermeticamente fechada, caixa
cartonada aluminizada; e suas condições deverão estar de

3,5900 53.132,0014.800,000
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acordo com a portaria 370/97(mapa), portaria 31/98(ms),
RDC 12/01, RDC 259/02,RDC 360/03 e alterações
posteriores;

57 L Leite Uht/Uat; leite semidesnatado com zero % lactose; teor
- Leite Uht/Uat; leite semidesnatado com zero % lactose;
teor de matéria gorda de 1% a 2.9 %; embalagem estéril e
hermeticamente fechada, caixa cartonada aluminizada; e
suas condições deverão estar de acordo com a Portaria
370/97 (mapa),RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 e
Suas Alterações Posteriores; com validade na data de
fabricação de 120 dias e com validade mínima de 100 dias
na data da entrega;

4,4100 7.056,001.600,000

58 KG Limão; tahiti; com diâmetro equatorial de 60 mm a 80 mm;
for - Limão; tahiti; com diâmetro equatorial de 60 mm a 80
mm; formato arredondado, casca c/ coloração verde,
textura lisa a ligeiramente rugosa e espessura media;
suculência alta e acidez média; o lote devera apresentar
homogeneidade visual de tamanho e coloração; não
apresentar os defeitos: passado, ferimento, seco,
oleocelose ou podridão.

3,6500 584,00160,000

59 KG Linguiça; fresca; linguiça toscana; resfriada; transportada -
Linguiça; fresca; linguiça toscana; resfriada; transportada e
conservada a uma temperatura entre 4 e 8°c; composta de
carne suína adicionada de gordura suína, condimentos e
outros ingredientes permitidos; embalagem primaria
flexível, termoformada a vácuo; embalagem secundaria
caixa de papelão reforçado; com validade mínima de 5 dias
na data da entrega; e suas condições deverão estar de
acordo com a instrução normativa 04/2000, in 22/05, in
51/06, decreto 9.013/17; resolução RDC 12/01, RDC
259/02, RDC 360/03 e alterações posteriores;

14,9000 11.622,00780,000

60 UN Maionese; emulsão cremosa tradicional obtida a partir da
mis - Maionese; emulsão cremosa tradicional obtida a partir
da mistura de ovos com óleos vegetais; composta de agua,
óleo vegetal, ovos pasteurizados, amido modificado,
açúcar, vinagre, sal; acidulantes, estabilizante,
conservador, aromatizantes, sequestrantes, antioxidantes e
corantes; de consistência cremosa; apresentando cor
amarelada; com cheiro e sabor característicos; embalagem
mínima de 500g,  primária apropriada, hermeticamente
fechada e atóxica; e suas condições deverão estar de
acordo com a resolução RDC 276/05, RDC 12/01, RDC
259/02, RDC 360/03, RDC 14/14 e alterações posteriores;
com validade mínima de 5 meses na data da entrega;

5,2400 1.519,60290,000

61 UN Mamão; Havai (papaia); Tipo 18, Com Peso Unitário
Variando d - Mamão; Havai (papaia); Tipo 18, Com Peso
Unitário Variando de 400 a 500g; com coloração da casca
amarelo-a laranjada e da polpa avermelhada; devendo o
lote apresentar homogeneidade visual de tamanho e
coloração; não apresentar defeitos como podridão,
ferimento, imaturo ou com defeito de polpa.

2,8000 980,00350,000

62 KG Manga; Palmer, nacional; peso por unidade maior que
300g; co - Manga; Palmer, nacional; peso por unidade
maior que 300g; coloração da casca verde arroxeada
quando verde e vermelho escura quando madura; polpa
amarela; com teor de fibra baixo; o lote devera apresentar
homogeneidade visual de tamanho; não apresentar os
defeitos como ferimento, imaturo, mancha de latex,
podridão e defeitos graves da casca e polpa;

6,4700 1.099,90170,000
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63 UN Margarina; sem sal e sem gordura trans; com teor de
lipídios - Margarina; sem sal e sem gordura trans; com teor
de lipídios de 80%; composta de óleos vegetais, agua, leite;
estabilizante, conservador, acidulante, aromatizante e
outros ingredientes permitidos; transportada e conservada
a uma temperatura não superior a 16ºc; embalagem
primária hermeticamente fechada e atóxica, embalagem de
500 gramas; com validade mínima de 5 meses na data da
entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a
PORTARIA 372/97(mapa), RDC 12/01, RDC 259/02, RDC
360/03, RDC 14/14 e alterações posteriores.

4,9200 3.030,72616,000

64 KG Massa alimentícia; formato espaguete; massa seca;
transporta - Massa alimentícia; formato espaguete; massa
seca; transportada e conservada a temperatura ambiente;
composta de farinha de trigo enriquecida com acido fólico e
ferro, ovos e outros ingredientes permitidos; embalagem
primaria plástica hermeticamente fechada; 1 quilo, com
validade mínima de 15 meses na data da entrega; e suas
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC
263/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 14/14.

5,9000 3.363,00570,000

65 KG Massa alimentícia; formato talharim; massa seca;
transportad - Massa alimentícia; formato talharim; massa
seca; transportada e conservada a temperatura ambiente;
composta de farinha de trigo enriquecida com acido fólico e
ferro, ovos e outros ingredientes permitidos; embalagem
primaria plástica hermeticamente fechada; 1 quilo, com
validade mínima de 15 meses na data da entrega; e suas
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC
263/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 14/14
.

6,1100 3.421,60560,000

66 UN Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso
em - Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros;
imerso em salmoura; apresentando tamanho e coloração
uniformes; acondicionado em embalagem primaria
apropriada, hermeticamente fechada e atóxica; embalagem
200g; devendo ser considerado como peso o produto
drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a
resolução RDC 272/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC
360/03, RDC 14/14 e alterações posteriores; com validade
mínima de 19 meses na data da entrega;

2,6200 733,60280,000

67 KG Morango; comum, com diâmetro unitário maior que 35 mm;
com t - Morango; comum, com diâmetro unitário maior que
35 mm; com textura firme e sabor doce; devendo o lote
apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração;
não apresentar defeitos como imaturo, podridão, passado,
ferido, com deformação grave; ou ausência de cálice e
sépalas.

26,4900 5.695,35215,000

68 PCT Mortadela fatiada com gordura de primeira qualidade.
Content - Mortadela fatiada com gordura de primeira
qualidade. Contendo marca do fabricante, com prazo de
validade e fabricação, embalagem mínima de 500g.

8,7500 8.312,50950,000

69 G Óleo de Soja; composto de óleo de soja refinado e
antioxidan - Óleo de Soja; composto de óleo de soja
refinado e antioxidante; isento de oxidação, sujidades e
materiais estranhos; embalado em embalagem plástica
resistente, tipo garrafa, hermeticamente fechada e atóxica;
embalagem de 900g; suas condições deverão estar de
acordo com a Resolução RDC 270/05, RDC 259/02, RDC
360/03 e alterações posteriores;

4,1900 3.561,50850,000
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70 DUZ Ovos de galinha ovos  ¿tipo grande¿, casca lisa, os ovos
dev - Ovos de galinha ovos  ¿tipo grande¿, casca lisa, os
ovos deverão estar limpos, não poderão estar trincados.
Embalagem: em caixas de papelão com capacidade para
12 ovos, com registro no ministério da agricultura. Prazo de
validade mínimo 15 dias a contar a partir da data de
entrega.

7,1200 6.123,20860,000

71 KG Pão; francês; composto de farinha de trigo enriquecida c/fer
- Pão; francês; composto de farinha de trigo enriquecida
c/ferro e acido fólico, sal, Reforçador, agua, açúcar;
fermento biológico, gordura vegetal; pesando entre 40 e 50
gramas por unidade; embalagem primária saco plástico
transparente e atóxico, o pão deverá ser feito no mesmo dia
da entrega.

8,6700 19.507,502.250,000

72 KG Pimentão; verde; extra, com comprimento menor que 12cm;
apre - Pimentão; verde; extra, com comprimento menor que
12cm; apresentando casca e polpa c/ coloração verde e
formato cônico a retangular; o lote devera apresentar
homogeneidade visual de tamanho e coloração; não
apresentar os defeitos podridão, ferimento, deformação
grave, murcho ou virose

6,9500 278,0040,000

73 CX Pó p/preparo de gelatina; composto de açúcar, gelatina, sal,
- Pó p/preparo de gelatina; composto de açúcar, gelatina,
sal, reguladores de acidez; aroma artificial; corantes,
edulcorantes; e outros ingredientes permitidos; embalagem
primaria apropriada e hermeticamente fechada; caixinha
com no mínimo 12g cada. Sabores variados. Suas
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC
273/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 e suas
alterações posteriores;com validade mínima de 10 meses
na data da entrega;

1,0900 327,00300,000

74 KG Polvilho; azedo; branco; embalagem primaria saco plástico
tr - Polvilho; azedo; branco; embalagem primaria saco
plástico transparente, atóxico; isento de sujidades e outros
materiais estranhos; e suas condições deverão estar de
acordo com a RDC 263/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC
360/03, RDC 14/14 e alterações posteriores; com validade
mínima de 06 meses na data da entrega;

8,0400 1.527,60190,000

75 PCT Presunto; sem capa de gordura (magro); cozido, fatiado e
res - Presunto; sem capa de gordura (magro); cozido,
fatiado e resfriado, transportado e conservado em
temperatura inferior a 8°c; composto de carne de pernil
suíno, sal e outros ingredientes permitidos; com aspecto,
cor, sabor e odor característicos; isento de sujidades e
outros materiais estranhos; embalagem primaria plástico
transparente, atóxica; e suas condições deverão estar de
acordo com a instrução normativa 20/00, decreto
12.486/78, in 22/05, portaria 1004/98, portaria 368/97;
resolução RDC 12/01, RDC 259/02 e alterações
posteriores; com validade mínima de 6 dias na data da

5,5900 7.099,301.270,000

76 PCT Queijo; prato, fatiado, transportado e conservado em
tempera - Queijo; prato, fatiado, transportado e conservado
em temperatura não superior a 12°c; embalado em plástico
inviolável; com validade mínima de 24 dias na data da
entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a
portaria 358/97(mapa), RDC 12/01, RDC 259/02, RDC
360/03; RDC 14/14 e suas alterações posteriores; pacote
150g.

5,7100 11.534,202.020,000

77 UN Repolho; verde, cabeça arredondada; peso por unidade 3,0000 870,00290,000
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variand - Repolho; verde, cabeça arredondada; peso por
unidade variando de 1,7 a 3,0kg; apresentando coloração
das folhas verde e textura lisa; devera apresentar
homogeneidade visual de coloração; não apresentar os
defeitos como: ferimento, podridão, dano por praga;

78 UN Requeijão; cremoso, sem adição de amido, transportado e
cons - Requeijão; cremoso, sem adição de amido,
transportado e conservado em temperatura não superior a
10°c; embalagem primaria hermeticamente fechada de
200g; com validade mínima de 40 dias na data da entrega;
e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria
359/97(mapa), RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 e
suas alterações posteriores;

4,8100 1.707,55355,000

79 UN Sagu; grupo tapioca, subgrupo perola ou sagu artificial, tip -
Sagu; grupo tapioca, subgrupo perola ou sagu artificial, tipo
1; isento de sujidades, materiais estranhos, bolor ou mofo;
embalagem primaria plástica, hermeticamente fechada;
com validade mínima de 10 meses na data da entrega;
pacote com 500g.

4,6400 464,00100,000

80 KG Sal; refinado; iodado; composto de cloreto de sódio e sais d
- Sal; refinado; iodado; composto de cloreto de sódio e sais
de iodo; embalagem primaria hermeticamente fechada e
atóxica; e suas condições deverão estar de acordo com a
lei 6.150/74, decreto 75.697/75, RDC 23/13, RDC 259/02 e
alterações posteriores;

1,7600 564,96321,000

81 UN Salsicha em lata; tipo Viena, embalagem de 180g - Salsicha
em lata especificação: tipo Viena, embalagem de 180g,
hermeticamente fechada e atóxica; íntegras, sem
amassados ou estufamento; sendo considerado como peso
o produto drenado, contendo informação nutricional, data
de validade, contato para atendimento ao consumidor, e
registro em órgão competente.

3,6900 738,00200,000

82 KG Salsicha; tipo hot-dog; composta de carne bovina; fresca
c/c - Salsicha; tipo hot-dog; composta de carne bovina;
fresca c/condimentos triturados, misturados, cozidos;
acondicionada em embalagens plásticas flexíveis, atóxicas,
termosselada a vácuo, embalagem secundaria de papel
cartonado; 50 g cada unidade, com validade mínima de 20
dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão
estar de acordo com a NTA-5 (decreto 12486 de 20/10/78)
e (MA-2244/97); instrução normativa n° 4, de 31 de marco
de 2000; resolução ANVISA n 259 de 20 de setembro de
2002;

9,4400 3.728,80395,000

83 L Suco de fruta integral; sabor laranja ou uva; composto de
su - Suco de fruta integral; sabor laranja ou uva; composto
de suco de fruta, 100% natural; isento de fermentação,
conservante, açúcar e sem adição de agua; com cor, sabor
e aroma próprios; com validade mínima na data da entrega
de 12 dias; embalagem primaria apropriada, garrafa
plástica de 1 litro, hermeticamente fechada; e suas
condições deverão estar de acordo com a instrução
normativa 01/00(mapa), RDC 12/01, RDC 259/02, RDC
360/03, RDC 14/14.

13,3100 5.590,20420,000

84 KG Tangerina; murcote; formato arredondado, casca fina e
aderid - Tangerina; murcote; formato arredondado, casca
fina e aderida c/ coloração laranja; sabor doce acidulado e
presença de muitas sementes; o lote devera apresentar
homogeneidade visual de tamanho e coloração; não
apresentar os defeitos podridão, passado, imaturo,

4,9600 992,00200,000
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ferimento e dano por praga.

85 UN Tempero em pó; produto desidratado; composto de sal
refinado - Tempero em pó; produto desidratado; composto
de sal refinado, alho em pó, cebola em pó, salsa em flocos
e outros condimentos; exceto pimenta, podendo conter
aromatizantes naturais e aditivos; com cor, sabor e odor
próprios; isento de sujidades e outros materiais estranhos;
embalagem com 300g; com validade mínima de 10 meses
na data da entrega;

3,4300 1.430,31417,000

86 KG Tomate com grau de maturação maduro; o lote devera
apresenta - Tomate com grau de maturação maduro; o lote
devera apresentar homogeneidade visual de tamanho e
coloração; não apresentar os defeitos podridão, passado,
virose, dano por praga, ferimento, queimado de sol grave,
imaturo;

4,6400 3.712,00800,000

87 ML. Vinagre; de álcool; composto de fermentado acético de
álcool - Vinagre; de álcool; composto de fermentado acético
de álcool, água e conservante; com acidez volátil mínima
de 4%; isento de sujidades e outros materiais estranhos;
embalagem primaria hermeticamente fechada e atóxica;
com validade mínima de 10 meses na data da entrega;
embalagem 900ml; suas condições deverão estar de
acordo com a Instrução Normativa 55/02, Decreto 6.871/09,
Instrução Normativa 06/12; RDC 259/02 e alterações
posteriores;

1,8500 277,50150,000

88 ML Vinagre; de fruta - maca; composto de fermentado acético
de - Vinagre; de fruta - maça; composto de fermentado
acético de maca, agua e conservante; com acidez volátil
mínima de 4%; isento de sujidades e outros materiais
estranhos; embalagem primaria hermeticamente fechada e
atóxica; com validade mínima de 10 meses na data da
entrega; embalagem 750 ml; suas condições deverão estar
de acordo com a Instrução Normativa 55/02, Decreto
6.871/09, Instrução Normativa 06/12; RDC 259/02 e
alterações posteriores;

3,8900 213,9555,000

89 PCT Flocos de milho - tipo açucarado, laminados e tostados. -
Flocos de milho - tipo açucarado, laminados e tostados.
Sabor natural composto de extrato de malte, açúcar,
admitindo adição de mel e outros ingredientes permitidos;
sem corantes artificiais e livre de transgênicos; com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, textura crocante,
isento de sujidades e outros materiais estranhos; validade
mínima de 3 meses da data de entrega; embalagem
primária, saco transparente, atóxico; embalagem
secundária: caixa de papel cartão fechada e suas
condições deverão estar de acordo com a RDC 273/05,
RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 14/14 e alterações
posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega.
Embalagem 500g

11,5800 1.737,00150,000

90 PCT Flocos de milho - sabor chocolate, açucarados, tipo esférico
- Flocos de milho - sabor chocolate, açucarados, tipo
esféricos; composto de farinha de trigo, amido de milho,
cacau, açúcar e outros ingredientes permitidos; sem adição
de corantes artificiais; com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; isento de sujidades e outros materiais estranhos;
validade mínima de três meses da data da entrega;
embalagem primária: saco de filme bopp metalizado;
embalagem secundária: caixa de papelão reforçado; suas
condições deverão estar de acordo com a RDC 273/05,

14,8100 2.221,50150,000
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RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 14/14 e
alterações posteriores. Embalagem de 500g.

91 PCT Cereal infantil - arroz e aveia, tipo mucilon lácteo - Cereal
infantil - arroz e aveia, tipo mucilon lácteo, de preparo
instantâneo, preparado a partir de matéria prima sã, limpas,
enriquecido com vitaminas. Embalagem em polietileno, bem
vedada com 230g do produto. Prazo de validade de no
mínimo 12 meses a contar da data da entrega.

5,2800 792,00150,000

92 PCT Cereal infantil - multi cereais, tipo mucilon lácteo - Cereal
infantil - multi cereais, tipo mucilon lácteo, de preparo
instantâneo, preparado a partir de matéria prima sã, limpas,
enriquecido com vitaminas. Embalagem em polietileno, bem
vedada com 230g do produto. Prazo de validade de no
mínimo 12 meses a contar da data da entrega.

5,2800 792,00150,000

93 PCT Canjiquinha de trigo - pacote 500g - Canjiquinha de trigo -
pacote 500g

2,3600 259,60110,000

94 PCT Milho para pipoca - pacote 500g - Milho para pipoca -
pacote 500g

3,2600 684,60210,000

95 PCT Quirera - fina, de milho, amarela; embalagem plástica de
500 - Quirera - fina, de milho, amarela; embalagem plástica
de 500g hermeticamente fechada.

2,5100 652,60260,000

96 UN Pão de forma fatiado, com aproximadamente 500g - Pão de
forma fatiado, com aproximadamente 500g, embalado em
plástico atóxico, validade mínima de 3 dias a contar da data
de fabricação. miolo branco e casca homogênea, de boa
qualidade, conforme legislação. Não deverá apresentar
odores fermentados, fragmentos de insetos, roedores ou
bolores.

5,7400 4.592,00800,000

97 PCT Batata palha - frita, processada; sabor natural - Batata
palha - frita, processada; sabor natural; embalagem 500g

16,9400 2.541,00150,000

98 UN Pepino em conserva - embalagem de vidro com peso -
Pepino em conserva - embalagem de vidro com peso
líquido de 580 e peso drenado de 300g

6,0100 901,50150,000

99 UN Orégano para tempero - embalagem de 10g - Orégano para
tempero - embalagem de 10g, data de fabricação e
validade de 3 meses da data da entrega.

2,6300 433,95165,000

100 UN Canela moída em pó - embalagem de 30g, com
identificação - Canela moída em pó - embalagem de 30g,
com identificação do produto, informações nutricionais,
peso, fabricante, data de fabricação e validade de 3 meses
da data da entrega.

3,7400 400,18107,000

101 KG. Vagem - hortaliça fresca, com folhas integras e de primeira
- Vagem - hortaliça fresca, com folhas integras e de
primeira qualidade, limpa, verde, textura e consistência de
vegetal fresco, uniforme; isenta de sujidades, parasitas,
insetos, larvas e corpos estranhos. Não deve apresentar
qualquer tipo de lesões.

7,2900 1.312,20180,000

102 KG. Banana branca - maturação adequada para consumo -
Banana branca - maturação adequada para consumo,
textura e consistência de fruta fresca.

3,6700 1.688,20460,000

103 KG. Pêssego - nacional, maturação adequada para consumo -
Pêssego - nacional, maturação adequada para consumo;
textura e consistência de fruta fresca.

9,1000 910,00100,000

104 KG. Alho - nacional, maturação adequada para consumo - Alho
- nacional, maturação adequada para consumo; textura e
consistência de vegetal fresco.

41,1700 6.710,71163,000
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105 KG. Maçã - nacional, maturação adequada para consumo -
Maçã - nacional, maturação adequada para consumo;
textura e consistência de fruta fresca, não pode estar
murcha nem amassada, sem lesões e imperfeições.

6,0200 963,20160,000

106 KG. Uva - Niagara ou Rubi, de primeira qualidade - Uva -
Niagara ou Rubi, de primeira qualidade; adequada para
consumo, não pode estar murcha nem amassada; sem
lesões e imperfeições.

8,6800 868,00100,000

107 UN Mortadela bologna - tradicional, peça única, embalagem
400g - Mortadela bologna - tradicional, peça única,
embalagem 400g

13,0200 1.302,00100,000

108 PCT Massa de pastel - refrigerada, tamanho médio, validade
mínim - Massa de pastel - refrigerada, tamanho médio,
validade mínima de 1 mês, embalagem 500g

6,0100 901,50150,000

109 PCT Massa para lasanha - refrigerada, embalagem 500g -
Massa para lasanha - refrigerada, embalagem 500g

6,6500 1.030,75155,000

110 UN Refrigerante - 2 litros - Refrigerante - 2 litros 4,0400 4.040,001.000,000

111 LATA Leite especial 400grs, fórmula para lactantes a base de -
Leite especial 400grs, fórmula para lactantes a base de
proteína de soja, enriquecida com vitaminas e sais
minerais, isenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas,
não contendo glútem. Trazendo externamente dados de
identificação, procedência, fabricação, validade, lote e
registro na ANVISA.

39,7400 7.948,00200,000

112 LATA Leite especial 400g, formula infantil para lactentes de 0 -
Leite especial 400g, formula infantil para lactentes de 0 a 6
meses de idade, com soro de leite desmineralizado,
lactose, leite desnatado, fibras alimentares e proteínas.
Apresentação: lata com 400 gramas, trazendo
externamente dados de identificação,  procedência,
fabricação, validade, número  de lote e registro no MS-
ANVISA

28,0700 5.614,00200,000

113 LATA Leite especial 400 grs, formula infantil de seguimento - Leite
especial 400 grs, formula infantil de seguimento,
enriquecida com ferro, que forneça nutrientes em
quantidades adequadas para lactantes a partir do sexto
mês de vida. Apresentação: lata com 400 gramas, trazendo
externamente dados de identificação, procedência,
fabricação, validade número de lote e registro do MS -
ANVISA

27,8400 5.568,00200,000

114 LATA Leite especial 400 grs, fórmula infantil AR Anti-Regurgitant -
Leite especial 400 grs, fórmula infantil AR Anti-Regurgitante
para lactantes e de segmento para lactantes. Alimento para
situação metabólica especial para nutrição enteral ou oral.
Formulado para condições de refluxo gástrico. Trazendo
externamente dados de identificação, procedência,
fabricação, validade, número de lote e registro no MS-
ANVISA.

36,6900 7.338,00200,000

115 LATA Suplemento nutricional lácteo, enriquecido - Suplemento
nutricional lácteo, enriquecido com vitaminas e sais
minerais, indicado  para situações em que há aumento das
necessidades de vitaminas, minerais e proteínas, tais
como: crescimento, desnutrição leve, lactação, e má
alimentação de uma forma geral. Enriquecido com 30
vitaminas e sais minerais. A partir 400g, trazendo
externamente dados de identificação, procedência,
fabricação, validade, número de lote e registro no MS-
ANVISA

55,1000 11.020,00200,000
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116 PCT Suco em pó - faz 5 litros. Diversos sabores - Suco em pó -
faz 5 litros. Diversos sabores

5,2700 1.317,50250,000

117 KG Mel. - Mel 37,9800 7.596,00200,000

118 UN Barra de Cereal - Barra de Cereal 22 gramas 2,0100 402,00200,000

119 PCT Aveia 200 gramas - Aveia 200 gramas 2,5500 510,00200,000

120 UN Patê - Patê de presunto 100 gramas 2,7000 540,00200,000

121 UN Patê - Patê de frango 100 gramas 2,8200 564,00200,000

122 PCT Mix de oleaginosas - Mix de oleaginosas, castanhas, nozes,
amêndoas, frutas desidratadas, 700 gramas.

12,4900 2.498,00200,000

123 PCT Chips de Maçã - Chips de Maçã 40 gramas. 4,4900 898,00200,000

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 606.740,26


