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00001

ACUCAR CRISTAL COR CLARA TIPO 1 PACOTE DE 5 KG AÇUCAR:
tipo cristal, cor clara, sem sujidades, parasitas, fungos, insetos e
livres de umidade.

Forma de engrega:
Embalagem de 5 kg, contendo data de fabricação e validade estendida
de acordo com fabricante. Podendo ser entregue em fardo de 30 kg

1.500,0000EMBAL0004445500001 9,490

00002

AMIDO DE MILHO DE 500GR Ingredientes: Amido de Milho 100% puro,
para o preparo de mingaus, pudins e usos diversos em confeitaria;
características gerais, organolépticas, físico-químicas, microscópicas,
microbiológicas e bromatológicas do produto conforme legislação.

Forma de entrega:
Embalagem de 500g. Prazo de Validade: Mínimo de 6 meses; Data de
Fabricação Máximo de 45 dias.

250,0000PAC0002212000002 3,750

00003

ARROZ TIPO 1 CLASSE LONGO FINO AGULHA PACOTE DE 5 KG
ARROZ: tipo agulha, longo fino, polido Tipo 1 sem glúten. Aparência e
coloração branca, grãos íntegros.

Forma de entrega:
Embalagem de 5 kg. Contendo data de fabricação e validade estendida
de acordo com fabricante. Podendo ser entregue em fardo de 30 kg.

5.300,0000PAC0004445800003 11,990

00004

AVEIA EM FLOCOS FINOS DE 500 G AVEIA: em flocos finos – produto
resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e
classificação. Composição centesimal: 12g de proteínas, 8g de lipídio
e 63g  de carboidrato.

Forma de entrega:
Embalagem 500g, Contendo data de fabricação e validade de acordo
com fabricante.

130,0000EMBAL0003125500004 5,750

00005

BISCOITO CREAM CRAKER  DE 200 G tipo cream cracker, a base de
farinha de trigo/gordura vegetal hidrogenada /açúcar /amido de milho/
fermento/sal refinado/ leite ou soro. Serão rejeitados, os biscoitos mal
cozidos, queimados e de características organolépticas anormais.

Forma de entrega:
Embalagem individual de 200 g. Contendo data de fabricação e
validade estendida de acordo com fabricante.

11.500,0000EMBAL0001720300005 1,990

00006

BISCOITO DE MAISENA 200 G BISCOITO: doce tipo Maisena, a base
de: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido de
milho.

Forma de entrega:
Embalagem individual de 200 g. Contendo data de fabricação e
validade estendida de acordo com fabricante.

11.500,0000EMBAL0001604900006 1,990

00007

CANJICA BRANCA TIPO 1 DE 500 G CANJICA branco tipo 1, contendo
80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas,
isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos  animais ou
vegetais com no máximo de 15% de umidade.

Forma de entrega:
Embalagem individual de 200 g. Contendo data de fabricação e com
validade estendida de acordo com fabricante.

460,0000EMBAL0002227600007 2,790

00008

CHOCOLATE EM PO INSTANTANEO DE 1 KG CHOCOLATE EM PÓ:
Instantâneo, preparado com o cacau obtido por processo tecnológico
adequado podendo conter outras substâncias alimentícias.
Ingredientes básicos: cacau em pó solúvel (Mínimo de 32%), açúcar,
aromatizante, outros ingredientes que não descaracterizem o produto
e permitido na legislação e outros aditivos permitidos na legislação. O
açúcar empregado no seu preparo deve ser normalmente sacarose,

2.000,0000EMBAL0004111100008 8,000
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podendo ser substituído parcialmente por glicose pura ou lactose. Não
poderá conter a adição de gordura e óleos estranhos à qualquer tipo
de chocolate, bem como, à manteiga de cacau e não poderá ser
adicionado de amido e féculas estranhas. Características
organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro:
característico; Sabor: doce, próprio.

Forma de entrega:
Embalagem primária de 1 kg: sacola plástica transparente, selada,
resistente e secundária em fardos. Contendo data de fabricação e
validade estendida de acordo com fabricante.

00009

COLORAU DE 500 G Coloração vermelha, não empedrada.

Forma de entrega:
Embalagem de 500g. Contendo data de fabricação e com validade
estendida de acordo com fabricante.

350,0000PAC0003166100009 6,500

00010

FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL DE 1 KG branca,
Características técnicas: Farinha de trigo especial enriquecida com
ferro e ácido fólico. Farinha de trigo para produção de bolos.
contendo características gerais, organolépticas, físico-químicas,
microscópicas, microbiológicas e bromatológicas do produto conforme
legislação.

Forma de entrega:
Embalagem: Deve estar intacta e ser resistente. O produto deve estar
acondicionado em embalagens de 1 kg Prazo de Validade: Mínimo de 6
meses. Data de Fabricação: Máximo de 30 dias.

600,0000KG0001584800010 2,490

00011

FERMENTO QUIMICO EM PO DE 500 G para confecção de bolos. Isento
de mofo e qualquer substância nociva. Embalagem: alta densidade,
contendo 500 g do produto. Prazo de validade 06 meses a contar a
partir da data de entrega.   Deve apresentar embalagem e rotulagem
conforme legislação.

Forma de entrega:
Embalagen  deve estar intacta, aluminizada a vácuo, contendo 500g.
Prazo de validade  Mínimo de 4 meses Data de fabricação de Máximo
de 45 dias

170,0000PAC0001973700011 6,990

00012

LEITE EM PO INTEGRAL PACOTE 400 G ISENTO DE ACUCAR e
enriquecido com vitaminas. Com prazo de validade de 10 meses a
partir da data de entrega.

Forma de entrega:
Embalagem primária de 400g, sacola plástica, selada, resistente e
secundária em fardos. Contendo data de fabricação e validade
estendida de acordo com fabricante.

9.400,0000PAC0002533700012 7,990

00013

MACARRAO TIPO ESPAGUETE DE 500 G a base de: farinha de trigo
de sêmola, corante natural ou outras substâncias permitidas e
submetidas a processos tecnológicos adequados. Composição
nutricional máxima de 76 gramas de hidrato de carbono. Isentos de
parasitas.

Forma de entrega:
Embalagem de 500 g.

3.900,0000EMBAL0004900300013 1,990

00014

MACARRAO TIPO GOELA DE 500 G a base de: farinha de trigo, de
sêmola, corante natural ou outras substâncias permitidas e
submetidas a processos tecnológicos adequados. Composição
nutricional máxima de 76 gramas de hidrato de carbono. Isento de
parasitas.

Forma de entrega:

4.200,0000EMBAL0004900400014 1,990
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Embalagem de 500g. Contendo data de fabricação e validade
estendida de acordo com fabricante.

00015

OLEO DE SOJA DE 900 ML refinado tipo 1. Obtido de matéria prima
vegetal. Em bom estado sanitário. Sem colesterol como todo produto
vegetal.

Forma de entrega:
Embalagem do tipo “Pet” de 900 ml. Caixa contendo 20 unidades.
Contendo data de fabricação e validade estendida de acordo com
fabricante.

5.900,0000FRA0002008100015 3,890

00016

SAL IODADO DE MESA REFINADO Puro, refinado, iodado não tóxico.
Com prazo de validade de 12 meses a partir da data de entrega.

Forma de entrega:
Embalagem de 1 kg. Contendo data de fabricação e validade estendida
de acordo com fabricante.

1.200,0000KG0004448200016 0,990

00017

ALHO BULBO DE TAMANHO MEDIO Bulbo de tamanho médio, com
características íntegras de primeira qualidade; limpa, coloração
uniforme; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões
de origem física, mecânica ou biológica.

Forma de entrega:
Sacola plástica transparente resistente e furadas para entrada de ar.
O produto deverá apresentar o PESO na embalagem conforme
solicitação. Em caso de produto estragado, ou de tamanho que não
seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela troca imediata.

1.500,0000KG0004445700017 9,980

00018

BATATA DOCE De tamanho grande, no estado in natura, genuínas,
sãs, de primeira qualidade, limpa, coloração uniforme, isentos de
sujidades, insetos, parasitas, larvas, e corpos estranhos aderidos a
casca. Não deve apresentar quaisquer leões de origem física, e
mecânica ou biológica.

Forma de entrega:
Sacola plástica transparente resistente e  furadas para entrada de ar.
O produto deverá apresentar o PESO na embalagem conforme
solicitação. Em caso de produto estragado, ou de tamanho que não
seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela troca imediata.

2.600,0000KG0002259100018 1,790

00019

BATATA INGLESA Tubérculo no estado in natura, genuínas, sãs, de
primeira qualidade, lavado ou escovado, coloração uniforme; isentos
de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos
à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. tamanho de médio a grande.

Forma de entrega:
Sacola plástica transparente e furadas para entrada de ar. O produto
deverá apresentar o PESO na embalagem conforme solicitação. Em
caso de produto estragado, ou de tamanho que não seja o solicitado,
o fornecedor se responsabiliza pela troca imediata.

9.000,0000KG0004445900019 1,790

00020

CARNE BOVINA EM CUBO ACÉM DE 2ª de 2ª qualidade, de acém,
congelada, sem osso, sem gordura, sem nervos. Deve apresentar no
rótulo a especificação do tipo de carne. AS CARNES DEVEM SER
LIMPAS, COM A RETIRADA TOTAL DA GORDURA APARENTE. O
FORNECEDOR QUE NÃO RESPEITAR ESSE ITEM NÃO TERÁ SUA
CARNE RECEBIDA.  Deve apresentar-se com aspecto próprio, não
amolecido e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas
esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substância
contaminantes que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de
acordo com a legislação sanitária e Ministério de Agricultura, contendo
na embalagem o SIF, nome e composição do produto, lote, data de

13.000,0000KG0004345500020 14,990
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fabricação e validade, número de registro no órgão oficial, CGC,
endereço de fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e
quantidade (peso). Sua apresentação deve ser em cubos de
aproximadamente 3x3 cm, congelada em temperatura de – 10 a –
25.C.

Forma de entrega:
Embalagem: á vácuo de 1 kg. Acondicionadas em caixas de papelão
em perfeitas condições estruturais padronizadas e lacradas.
Contendo data de fabricação e validade estendida de acordo com
fabricante. Em caso de produto estragado, ou de características
organolépticas alteradas: cor, sabor e odor e que não seja o
solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela troca imediata.

00021

CEBOLA BRANCA BULBO TAMANHO MEDIO Bulbo de tamanho médio,
com características íntegras e de primeira qualidade; isentos de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à
casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica.

Forma de entrega:
Embalagem: á vácuo de 1 kg. Acondicionadas em caixas de papelão
em perfeitas condições estruturais padronizadas e lacradas.
Contendo data de fabricação e validade estendida de acordo com
fabricante. Em caso de produto estragado, ou de características
organolépticas alteradas: cor, sabor e odor e que não seja o
solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela troca imediata.

2.300,0000KG0004787800021 1,750

00022

COXINHA DA ASA FRANGO Tamanho medio, podendo ser do tipo
DRUMETE. Deverá ser congelada, de primeira qualidade obtida de
animais sadios e sob inspeção sanitária, aspecto próprio, não
amolecido e pegajoso. Com a presença do selo de inspeção sanitária
federal (SIF) isenta de manchas esverdeadas e pardacentas.

Forma de entrega:
Embalagem: á vácuo de 1 kg. Acondicionadas em caixas de papelão
em perfeitas condições estruturais padronizadas e lacradas.
Contendo data de fabricação e validade estendida de acordo com
fabricante. Em caso de produto estragado, ou de características
organolépticas alteradas: cor, sabor e odor e que não seja o
solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela troca imediata.

7.000,0000UND0003887000022 9,500

00023

FILE DE PEITO DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE de primeira
qualidade, obtido de animais sadios e sob inspeção sanitária, aspecto
próprio, não amolecido e pegajoso. Com presença do selo de
inspeção sanitária federal (SIF). Isenta de manchas esverdeadas e
pardacentas. Sem pele e sem osso.

Forma de entrega:
Embalagem de 1 kg. Embalado em sacos de polietileno,
hermeticamente fechado e rotulado conforme legislação sanitária
vigente e/ou bandeja de isopor revestida em filme, reembalada em
caixa de papelão devidamente lacrada. Contendo data de fabricação e
validade estendida de acordo com fabricante.

12.000,0000KG0004215100023 9,990

00024

IOGURTE SABOR MORANGO DE 1 LITRO constituído com polpa de
fruta sabor morango, contendo leite integral. Reconstituído, preparado
de morango à base de polpa de morango, podendo conter outros
ingredientes que enriqueçam o produto. Conservantes permitidos pela
legislação vigente. Isento de microorganismos causadores da
decomposição do produto. Sua conservação deve ser feita
sob-refrigeração, à temperatura máxima de 10ºC, não sendo permitida
a adição de substâncias conservadoras.

15.000,0000LIT0002354000024 2,600
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Forma de entrega:
Embalagem primária individual, sacola de 1 litro. Contendo data de
fabricação e validade estendida de acordo com fabricante.

00025

MACA FRUTA VERMELHA TAMANHO MEDIO fruta madura, tamanho
médio fresco, isenta de perfurações e rachaduras de aparência sã,
coloração vermelha.

Forma de entrega:
O produto deverá apresentar o PESO na embalagem conforme
solicitação. Em caso de produto estragado o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.

11.000,0000KG0004138600025 2,990

00026

OVO DE GALINHA COR VERMELHA GRANDE Cor vermelha, Íntegros,
sem mancha larvas ou sujidades. Tamanho uniforme grande.
Embalagem com 12 unidades armazenadas em local fresco
apresentando data da classificação e validade (produto com o máximo
05 dias de classificação).

Forma de entrega:
Embalagem armazenadas em local fresco apresentando data da
classificação e validade (produto com o máximo 05 dias de
classificação). Em caso de produto estragado e/ou quebrado e de cor
que não seja o solicitado o fornecedor se responsabiliza pela troca
imediata.

7.000,0000DUZ0000124700026 3,190

00027

PAO  DE HOT DOG PACOTE DE 500 G retangular; produto obtido por
processamento tecnológico adequado, da massa preparada com
farinha de trigo, fermento biológico, água, sal, gordura Fabricado com
matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa,
parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão
queimado ou mal cosido. É proibida a fabricação de pão de peso
superior a dois quilos, assim como o emprego de material corante em
qualquer tipo de pão. Cheiro e sabor próprio. O miolo deve ser leve
com porosidade regular e coloração clara e uniforme. Não apresentar
odor de fermentação e de fumaça. A farinha de trigo empregada na
confecção do pão deverá conter 100g de farinha de trigo 4,2
miligramas de ferro e 150 miligramas de ácido fólico.

Forma de entrega:
Embalagem em sacola plástica, hermeticamente fechado, contendo 10
unidades de 50g cada, com total de 500g. Contendo data de
fabricação, validade estendida de acordo com o fabricante e
informação nutricional. Sendo empilhados de forma a não
comprometer a qualidade, aparência e a integridade do produto.

6.200,0000UND0001895100027 3,990

00028

PAO DO TIPO HAMBURGUER PACOTE COM 06 UNIDADES redondo;
produto obtido por processamento tecnológico adequado, da massa
preparada com farinha de trigo, fermento biológico, água, sal, gordura.
O pão deve ser embalado individualmente. Fabricado com matérias
primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e
em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou
mal cosido. É proibida a fabricação de pão de peso superior a dois
quilos, assim como o emprego de material corante em qualquer tipo de
pão. Cheiro e sabor próprio. O pão deve apresentar duas crostas,
uma interior e outra mais consistente. O miolo deve ser leve com
porosidade regular e coloração clara e uniforme. Não apresentar odor
de fermentação e de fumaça. A farinha de trigo empregada na
confecção do pão deverá conter 100g de farinha de trigo 4,2
miligramas de ferro e 150 miligramas de ácido fólico.

Forma de entrega:
Embalagem em sacola plástica, hermeticamente fechado, contendo 06
unidades de 50g cada, com total de 500g. Contendo data de

3.000,0000PAC0005021400028 2,490
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fabricação, validade estendida de acordo com o fabricante e
informação nutricional. Sendo empilhados de forma a não
comprometer a qualidade, aparência e a integridade do produto.
Podendo ser entregue em caixas plásticas vazadas.

00029

REPOLHO branco de folhas envelopadas, tamanho grande, com
características integras e de primeira qualidade; fresco, limpo, colação
uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos á superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer lesões origem física,
mecânica ou biológica.

Forma de entrega:
Entregar em sacos plásticos, furados, com peso máximo por
embalagem de 2 kg.

3.000,0000KG0002075300029 0,990

00030

ACUCAR CRISTAL COR CLARA TIPO 1 PACOTE DE 5 KG AÇUCAR:
tipo cristal, cor clara, sem sujidades, parasitas, fungos, insetos e
livres de umidade.

Forma de engrega:
Embalagem de 5 kg, contendo data de fabricação e validade estendida
de acordo com fabricante. Podendo ser entregue em fardo de 30 kg

500,0000EMBAL0004445500030 9,490

00031

ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA Fontes de proteína de
cálcio, fortificado com vitaminas, 0% de lactose e colesterol. Não
possuir conservantes. Em uma porção de 200 ml o produto deverá
conter 77 Kcal, 7,4g de Carboidratos, 5,1g de Proteínas, 3,0g de
Gorduras Totais, 0,4g de Gorduras Saturadas, 0,7g de Fibra Alimentar
e 190mg de Sódio. Deverá estar de acordo com a NTA 36(decreto
12.846/78) e NTA 02.  Indicado para intolerantes a lactose (açúcar do
leite) e alérgicos a proteína do leite.

Forma de entrega:
Embalagem Tetra Park de 1 litro, contendo data de fabricação e
validade estendida de acordo com fabricante.

250,0000LIT0004445600031 7,980

00032

AMIDO DE MILHO DE 500GR Ingredientes: Amido de Milho 100% puro,
para o preparo de mingaus, pudins e usos diversos em confeitaria;
características gerais, organolépticas, físico-químicas, microscópicas,
microbiológicas e bromatológicas do produto conforme legislação.

Forma de entrega:
Embalagem de 500g. Prazo de Validade: Mínimo de 6 meses; Data de
Fabricação Máximo de 45 dias.

100,0000PAC0002212000032 3,750

00033

ARROZ TIPO 1 CLASSE LONGO FINO AGULHA PACOTE DE 5 KG
ARROZ: tipo agulha, longo fino, polido Tipo 1 sem glúten. Aparência e
coloração branca, grãos íntegros.

Forma de entrega:
Embalagem de 5 kg. Contendo data de fabricação e validade estendida
de acordo com fabricante. Podendo ser entregue em fardo de 30 kg.

700,0000PAC0004445800033 11,990

00034

AVEIA EM FLOCOS FINOS DE 500 G AVEIA: em flocos finos – produto
resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e
classificação. Composição centesimal: 12g de proteínas, 8g de lipídio
e 63g  de carboidrato.

Forma de entrega:
Embalagem 500g, Contendo data de fabricação e validade de acordo
com fabricante.

40,0000EMBAL0003125500034 5,750

00035

BISCOITO CREAM CRAKER  DE 200 G tipo cream cracker, a base de
farinha de trigo/gordura vegetal hidrogenada /açúcar /amido de milho/
fermento/sal refinado/ leite ou soro. Serão rejeitados, os biscoitos mal
cozidos, queimados e de características organolépticas anormais.

3.500,0000EMBAL0001720300035 1,990
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Forma de entrega:
Embalagem individual de 200 g. Contendo data de fabricação e
validade estendida de acordo com fabricante.

00036

BISCOITO DE MAISENA 200 G BISCOITO: doce tipo Maisena, a base
de: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido de
milho.

Forma de entrega:
Embalagem individual de 200 g. Contendo data de fabricação e
validade estendida de acordo com fabricante.

3.500,0000EMBAL0001604900036 1,990

00037

BISCOITO DE POLVILHO 100 G De polvilho, escaldado, polvilho,
gordura, ovos, sal e aditivos. Sem Glúten.

Forma de entrega:
Embalagem individual de 100 g. Contendo data de fabricação e
validade estendida de acordo com fabricante.

400,0000PAC0004812800037 2,190

00038

CANJICA BRANCA TIPO 1 DE 500 G CANJICA branco tipo 1, contendo
80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas,
isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos  animais ou
vegetais com no máximo de 15% de umidade.

Forma de entrega:
Embalagem individual de 500 g. Contendo data de fabricação e com
validade estendida de acordo com fabricante.

150,0000EMBAL0002227600038 2,790

00039

CHOCOLATE EM PO INSTANTANEO DE 1 KG CHOCOLATE EM PÓ:
Instantâneo, preparado com o cacau obtido por processo tecnológico
adequado podendo conter outras substâncias alimentícias.
Ingredientes básicos: cacau em pó solúvel (Mínimo de 32%), açúcar,
aromatizante, outros ingredientes que não descaracterizem o produto
e permitido na legislação e outros aditivos permitidos na legislação. O
açúcar empregado no seu preparo deve ser normalmente sacarose,
podendo ser substituído parcialmente por glicose pura ou lactose. Não
poderá conter a adição de gordura e óleos estranhos à qualquer tipo
de chocolate, bem como, à manteiga de cacau e não poderá ser
adicionado de amido e féculas estranhas. Características
organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro:
característico; Sabor: doce, próprio.

Forma de entrega:
Embalagem primária de 1 kg: sacola plástica transparente, selada,
resistente e secundária em fardos. Contendo data de fabricação e
validade estendida de acordo com fabricante.

200,0000EMBAL0004111100039 8,000

00040

COLORAU DE 500 G Coloração vermelha, não empedrada.

Forma de entrega:
Embalagem de 500g. Contendo data de fabricação e com validade
estendida de acordo com fabricante.

150,0000PAC0003166100040 6,500

00041

FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL DE 1 KG branca,
Características técnicas: Farinha de trigo especial enriquecida com
ferro e ácido fólico. Farinha de trigo para produção de bolos.
contendo características gerais, organolépticas, físico-químicas,
microscópicas, microbiológicas e bromatológicas do produto conforme
legislação.

Forma de entrega:
Embalagem: Deve estar intacta e ser resistente. O produto deve estar
acondicionado em embalagens de 1 kg Prazo de Validade: Mínimo de 6
meses. Data de Fabricação: Máximo de 30 dias.

200,0000KG0001584800041 2,490

00042 FERMENTO QUIMICO EM PO DE 500 G para confecção de bolos. Isento 30,0000PAC0001973700042 6,990
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de mofo e qualquer substância nociva. Embalagem: alta densidade,
contendo 500 g do produto. Prazo de validade 06 meses a contar a
partir da data de entrega.   Deve apresentar embalagem e rotulagem
conforme legislação.

Forma de entrega:
Embalagen  deve estar intacta, aluminizada a vácuo, contendo 500g.
Prazo de validade  Mínimo de 4 meses Data de fabricação de Máximo
de 45 dias

00043

LEITE EM PO INTEGRAL PACOTE 400 G ISENTO DE ACUCAR e
enriquecido com vitaminas. Com prazo de validade de 10 meses a
partir da data de entrega.

Forma de entrega:
Embalagem primária de 400g, sacola plástica, selada, resistente e
secundária em fardos. Contendo data de fabricação e validade
estendida de acordo com fabricante.

3.600,0000PAC0002533700043 7,990

00044

MACARRAO TIPO ESPAGUETE DE 500 G a base de: farinha de trigo
de sêmola, corante natural ou outras substâncias permitidas e
submetidas a processos tecnológicos adequados. Composição
nutricional máxima de 76 gramas de hidrato de carbono. Isentos de
parasitas.

Forma de entrega:
Embalagem de 500 g.

1.100,0000EMBAL0004900300044 1,990

00045

MACARRAO TIPO GOELA DE 500 G a base de: farinha de trigo, de
sêmola, corante natural ou outras substâncias permitidas e
submetidas a processos tecnológicos adequados. Composição
nutricional máxima de 76 gramas de hidrato de carbono. Isento de
parasitas.

Forma de entrega:
Embalagem de 500g. Contendo data de fabricação e validade
estendida de acordo com fabricante.

1.300,0000EMBAL0004900400045 1,990

00046

MISTURA PARA MINGAU SABOR DE MILHO DE 230 G alimento infantil
para preparo de mingaus, mamadeiras, contem amido de milho/aveia,
açúcar, vitamina (A e C), sais minerais (cálcio, ferro e fósforo),
aromatizante e corante urucum, sabor tradicional.

Forma de entrega:
Embalagem de 230 g. Contendo data de fabricação e validade
estendida de acordo com fabricante.

900,0000PAC0004215200046 2,990

00047

OLEO DE SOJA DE 900 ML refinado tipo 1. Obtido de matéria prima
vegetal. Em bom estado sanitário. Sem colesterol como todo produto
vegetal.

Forma de entrega:
Embalagem do tipo “Pet” de 900 ml. Caixa contendo 20 unidades.
Contendo data de fabricação e validade estendida de acordo com
fabricante.

1.600,0000FRA0002008100047 3,890

00048

SAL IODADO DE MESA REFINADO Puro, refinado, iodado não tóxico.
Com prazo de validade de 12 meses a partir da data de entrega.

Forma de entrega:
Embalagem de 1 kg. Contendo data de fabricação e validade estendida
de acordo com fabricante.

300,0000KG0004448200048 0,990

00049

ALHO BULBO DE TAMANHO MEDIO Bulbo de tamanho médio, com
características íntegras de primeira qualidade; limpa, coloração
uniforme; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões

700,0000KG0004445700049 9,980
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de origem física, mecânica ou biológica.

Forma de entrega:
Sacola plástica transparente resistente e furadas para entrada de ar.
O produto deverá apresentar o PESO na embalagem conforme
solicitação. Em caso de produto estragado, ou de tamanho que não
seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela troca imediata.

00050

BATATA DOCE De tamanho grande, no estado in natura, genuínas,
sãs, de primeira qualidade, limpa, coloração uniforme, isentos de
sujidades, insetos, parasitas, larvas, e corpos estranhos aderidos a
casca. Não deve apresentar quaisquer leões de origem física, e
mecânica ou biológica.

Forma de entrega:
Sacola plástica transparente resistente e  furadas para entrada de ar.
O produto deverá apresentar o PESO na embalagem conforme
solicitação. Em caso de produto estragado, ou de tamanho que não
seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela troca imediata.

1.400,0000KG0002259100050 1,790

00051

BATATA INGLESA Tubérculo no estado in natura, genuínas, sãs, de
primeira qualidade, lavado ou escovado, coloração uniforme; isentos
de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos
à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. tamanho de médio a grande.

Forma de entrega:
Sacola plástica transparente e furadas para entrada de ar. O produto
deverá apresentar o PESO na embalagem conforme solicitação. Em
caso de produto estragado, ou de tamanho que não seja o solicitado,
o fornecedor se responsabiliza pela troca imediata.

3.000,0000KG0004445900051 1,790

00052

CARNE BOVINA EM CUBO ACÉM DE 2ª de 2ª qualidade, de acém,
congelada, sem osso, sem gordura, sem nervos. Deve apresentar no
rótulo a especificação do tipo de carne. AS CARNES DEVEM SER
LIMPAS, COM A RETIRADA TOTAL DA GORDURA APARENTE. O
FORNECEDOR QUE NÃO RESPEITAR ESSE ITEM NÃO TERÁ SUA
CARNE RECEBIDA.  Deve apresentar-se com aspecto próprio, não
amolecido e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas
esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substância
contaminantes que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de
acordo com a legislação sanitária e Ministério de Agricultura, contendo
na embalagem o SIF, nome e composição do produto, lote, data de
fabricação e validade, número de registro no órgão oficial, CGC,
endereço de fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e
quantidade (peso). Sua apresentação deve ser em cubos de
aproximadamente 3x3 cm, congelada em temperatura de – 10 a –
25.C.

Forma de entrega:
Embalagem: á vácuo de 1 kg. Acondicionadas em caixas de papelão
em perfeitas condições estruturais padronizadas e lacradas.
Contendo data de fabricação e validade estendida de acordo com
fabricante. Em caso de produto estragado, ou de características
organolépticas alteradas: cor, sabor e odor e que não seja o
solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela troca imediata.

3.000,0000KG0004345500052 14,990

00053

CEBOLA BRANCA BULBO TAMANHO MEDIO Bulbo de tamanho médio,
com características íntegras e de primeira qualidade; isentos de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à
casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica.

Forma de entrega:

700,0000KG0004787800053 1,750
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Embalagem: á vácuo de 1 kg. Acondicionadas em caixas de papelão
em perfeitas condições estruturais padronizadas e lacradas.
Contendo data de fabricação e validade estendida de acordo com
fabricante. Em caso de produto estragado, ou de características
organolépticas alteradas: cor, sabor e odor e que não seja o
solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela troca imediata.

00054

COXINHA DA ASA FRANGO Tamanho medio, podendo ser do tipo
DRUMETE. Deverá ser congelada, de primeira qualidade obtida de
animais sadios e sob inspeção sanitária, aspecto próprio, não
amolecido e pegajoso. Com a presença do selo de inspeção sanitária
federal (SIF) isenta de manchas esverdeadas e pardacentas.

Forma de entrega:
Embalagem: á vácuo de 1 kg. Acondicionadas em caixas de papelão
em perfeitas condições estruturais padronizadas e lacradas.
Contendo data de fabricação e validade estendida de acordo com
fabricante. Em caso de produto estragado, ou de características
organolépticas alteradas: cor, sabor e odor e que não seja o
solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela troca imediata.

3.000,0000UND0003887000054 9,500

00055

FILE DE PEITO DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE de primeira
qualidade, obtido de animais sadios e sob inspeção sanitária, aspecto
próprio, não amolecido e pegajoso. Com presença do selo de
inspeção sanitária federal (SIF). Isenta de manchas esverdeadas e
pardacentas. Sem pele e sem osso.

Forma de entrega:
Embalagem de 1 kg. Embalado em sacos de polietileno,
hermeticamente fechado e rotulado conforme legislação sanitária
vigente e/ou bandeja de isopor revestida em filme, reembalada em
caixa de papelão devidamente lacrada. Contendo data de fabricação e
validade estendida de acordo com fabricante.

4.000,0000KG0004215100055 9,990

00056

IOGURTE SABOR MORANGO DE 1 LITRO constituído com polpa de
fruta sabor morango, contendo leite integral. Reconstituído, preparado
de morango à base de polpa de morango, podendo conter outros
ingredientes que enriqueçam o produto. Conservantes permitidos pela
legislação vigente. Isento de microorganismos causadores da
decomposição do produto. Sua conservação deve ser feita
sob-refrigeração, à temperatura máxima de 10ºC, não sendo permitida
a adição de substâncias conservadoras.

Forma de entrega:
Embalagem primária individual, sacola de 1 litro. Contendo data de
fabricação e validade estendida de acordo com fabricante.

5.000,0000LIT0002354000056 2,600

00057

MACA FRUTA VERMELHA TAMANHO MEDIO fruta madura, tamanho
médio fresco, isenta de perfurações e rachaduras de aparência sã,
coloração vermelha.

Forma de entrega:
O produto deverá apresentar o PESO na embalagem conforme
solicitação. Em caso de produto estragado o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.

3.000,0000KG0004138600057 2,990

00058

OVO DE GALINHA COR VERMELHA GRANDE Cor vermelha, Íntegros,
sem mancha larvas ou sujidades. Tamanho uniforme grande.
Embalagem com 12 unidades armazenadas em local fresco
apresentando data da classificação e validade (produto com o máximo
05 dias de classificação).

Forma de entrega:
Embalagem armazenadas em local fresco apresentando data da
classificação e validade (produto com o máximo 05 dias de

3.000,0000DUZ0000124700058 3,190
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classificação). Em caso de produto estragado e/ou quebrado e de cor
que não seja o solicitado o fornecedor se responsabiliza pela troca
imediata.

00059

PAO  DE HOT DOG PACOTE DE 500 G retangular; produto obtido por
processamento tecnológico adequado, da massa preparada com
farinha de trigo, fermento biológico, água, sal, gordura Fabricado com
matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa,
parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão
queimado ou mal cosido. É proibida a fabricação de pão de peso
superior a dois quilos, assim como o emprego de material corante em
qualquer tipo de pão. Cheiro e sabor próprio. O miolo deve ser leve
com porosidade regular e coloração clara e uniforme. Não apresentar
odor de fermentação e de fumaça. A farinha de trigo empregada na
confecção do pão deverá conter 100g de farinha de trigo 4,2
miligramas de ferro e 150 miligramas de ácido fólico.

Forma de entrega:
Embalagem em sacola plástica, hermeticamente fechado, contendo 10
unidades de 50g cada, com total de 500g. Contendo data de
fabricação, validade estendida de acordo com o fabricante e
informação nutricional. Sendo empilhados de forma a não
comprometer a qualidade, aparência e a integridade do produto.

1.800,0000UND0001895100059 3,990

00060

PAO DO TIPO HAMBURGUER PACOTE COM 06 UNIDADES redondo;
produto obtido por processamento tecnológico adequado, da massa
preparada com farinha de trigo, fermento biológico, água, sal, gordura.
O pão deve ser embalado individualmente. Fabricado com matérias
primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e
em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou
mal cosido. É proibida a fabricação de pão de peso superior a dois
quilos, assim como o emprego de material corante em qualquer tipo de
pão. Cheiro e sabor próprio. O pão deve apresentar duas crostas,
uma interior e outra mais consistente. O miolo deve ser leve com
porosidade regular e coloração clara e uniforme. Não apresentar odor
de fermentação e de fumaça. A farinha de trigo empregada na
confecção do pão deverá conter 100g de farinha de trigo 4,2
miligramas de ferro e 150 miligramas de ácido fólico.

Forma de entrega:
Embalagem em sacola plástica, hermeticamente fechado, contendo 06
unidades de 50g cada, com total de 500g. Contendo data de
fabricação, validade estendida de acordo com o fabricante e
informação nutricional. Sendo empilhados de forma a não
comprometer a qualidade, aparência e a integridade do produto.
Podendo ser entregue em caixas plásticas vazadas.

500,0000PAC0005021400060 2,490

00061

REPOLHO branco de folhas envelopadas, tamanho grande, com
características integras e de primeira qualidade; fresco, limpo, colação
uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos á superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer lesões origem física,
mecânica ou biológica.

Forma de entrega:
Entregar em sacos plásticos, furados, com peso máximo por
embalagem de 2 kg.

1.500,0000KG0002075300061 0,990

Total de Ítens não cotados/desclassificados        61
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