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00007294

ABACAXI PEROLA GRANDE

descrição:
- abacaxi pérola, de primeira, in natura, grau de maturação que permita
transporte e manipulação, sem sujidades, livre de parasitas e larvas.

8.666,802305 3,76KG00001

00002077
ABOBORA MADURA
com casca  firme, tamanho uniforme, sem ferimentos ou defeitos, intactas
e bem desenvolvidas, livres de terras

746,24352 2,12KG00002

00014971

ACHOCOLATADO DIET 200 GRAMAS

descrição:
- achocolatado em pó solúvel diet, embalagem aproximada de 200g,
composto por maltodextrina, no mínimo 40% de cacau, minerais, ferro,
zinco, selênio e vitaminas. produto natural, sem glúten e sem adição de
açúcar. a embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de
validade, quantidade do produto, nº de registro de inspeção do órgão
competente.

626,5147 13,33UN00003

00006272

ACHOCOLATADO EM PO EMBALAGEM COM 01 KG

descrição:
- ingredientes: açúcar, cacau em pó, extrato de malte, enriquecido com
vitaminas.

35.127,454665 7,53KG00004

00000406

ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG

descrição:
- cor clara, granulado, sem umidade e sujidades, sacola com 05 kg,
transparente e atóxica.

34.116,214047 8,43PC00005

00007280

ADOCANTE EM PO, CAIXA COM 50 ENVELOPES DE 1GR.

descrição:
- adoçante em pó de sucralose - caixas com 50 envelopes de 1g.
adoçante dietético em pó, em envelope, a base de sucralose,
acondicionado em caixa lacrada, limpa, resistente, atóxica, contendo 50
envelopes não-violados, resistentes, contendo aproximadamente 1g cada.
a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, quantidade do produto, prazo de validade de pelo menos 2
anos a cada recebimento e informações nutricionais. suas condições
devem estar de acordo com a portaria 38 de 13/01/98 da anvisa.

161,0424 6,71CX00006

00032386

AGUA MINERAL COPO 200 ML - CAIXA COM 48 UNIDADES
descrição:
água mineral sem gás, embalada em copo transparente com capacidade
de 200ml cada, ph 9.2 a 25¨. caixa com 48 unidades

10.269,60330 31,12CX00007

00005631 AGUA MINERAL SEM GAS - 500 ML 2.178,002200 0,99UN00008

00008543

AGUA MINERAL SEM GAS - GALAO 20 LITROS

descrição:
- água mineral; tipo: sem gás; quantidade: 20 l; unidade de
fornecimento: garrafao; prazo de validade no mínimo 6
meses a partir da data de entrega.

5.973,29697 8,57GL00009

00021527

ALFACE LISA
com folhas brilhantes, firmes e sem áreas escuras, frescas, com
coloração e tamanho uniforme, sem sujidade e outros defeitos que
possam alterar sua aparencia

1.315,16308 4,27KG00010

00021353
AMENDOIM CRU, EMBALAGEM DE 500G

descrição:
2.064,12412 5,01KG00011
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- com data de fabricação e validade, registro de inspeção no órgão
competente.

00009138

AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG

descrição:
- pó branco com odor e sabor característico, livre de pontos e/ou
partículas estranhas. deve conter a identificação do produto, prazo de
validade e fabricação.

313,6070 4,48KG00012

00021528

ARROZ AGULHINHA TIPO I - PACOTE COM 05 KG

descrição:
- sub grupo polido, classe longo fino, pacote c/ 05 kg, transparente e
atóxico. produto deve apresentar validade de 1 ano.

143.760,0012000 11,98PC00013

00023588

AVEIA EM FLOCOS FINOS

descrição:
- produto resultado da moagem de grãos  de aveia após a limpeza e
classificação. embalagem de 500g a 1kg.

1.074,15105 10,23KG00014

00011105

AZEITE DE OLIVA 500 ML

descrição:
- virgem, aspecto líquido límpidoa 25ºc, cor amarela clara ao verde, odor e
sabor característicos. embalagem de vidro de 500ml. registro no órgão
competente.

11.820,99573 20,63UN00015

00001565

BALA MACIA SABORES SORTIDOS - 700 GRAMAS

descrição:
- produto preparado a base de açúcares
fundidos e adicionado de substancias que caracterizam o
produto, como suco de frutas, óleos essenciais e
adicionados de outras substâncias permitidas;
- a principal característica do produto é o de apresentar-se macio,
submetido a amassamento mecânico até obtenção da consistência
desejada.
- acondicionado em embalagem plástica de 700 gramas;
- diversos sabores numa única embalagem.

844,20140 6,03PC00016

00007292

BANANA PRATA
de 1ª qualidade, graúdas (120 a 150kg), em penca, frutos de 60 a 70% de
maturação, com casca uniformes no grau máximo de evolução do
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e
com brilho

1.452,00660 2,20KG00017

00010990

BANANA TERRA
de 1ª qualidade, graúdas, em penca, frutos de 60 a 70% de maturação,
com casca uniformes no grau máximo de evolução do tamanho, aroma e
sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.

1.927,60632 3,05KG00018

00019736
BATATA DOCE
de primeira, raízes no grau normal de evolução no tamanho, uniformes,
frescas e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra.

1.460,80440 3,32KG00019

00000862
BATATA INGLESA
de primeira, tamanho médio, uniformes, frescas e com casca inteira, sem
ferimentos ou defeitos, livre de terra, sem manchas e brotos

3.069,001100 2,79KG00020

00006247

BATATA PALHA

descrição:
- acondicionado em embalagem original de 500g

291,9636 8,11KG00021

00011111
BISCOITO DE POLVILHO ESCALDADO 200GR

descrição:
404,00100 4,04PC00022
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- biscoito de polvilho escaldado, pacote com 200 gramas, deverá conter
data de fabricação e válidade na embalagem e registro no órgão
competente.

00000878

BISCOITO DOCE, SEM RECHEIO SABOR COCO, EMBALAGEM COM 400
GR.

descrição:
- tipo rosquinha: embalagem primária de 400g de polietileno transparentes,
impermeáveis e lacradas. embalagem secundária em caixas de papelão. o
biscoito deverá estar em perfeito estado de conservação, inteiro, macio,
coloração adequada.  ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal, estabilizante lecitina de soja.

4.077,00900 4,53KG00023

00021529

BISCOITO TIPO CREAM CRACKER CAIXA COM 02 KG

descrição:
- embalagem interna de 200 gramas em plástico transparente, atóxico,
com registro no órgão competente.

39.867,283688 10,81KG00024

00004963

BISCOITO TIPO MAISENA OU MARIA CAIXA COM 02 KG.

descrição:
- com embalagem interna de 200 gramas em plástico transparente,
atóxico, com registro no órgão competente.

50.374,604660 10,81KG00025

00022175

BOMBOM BOLA COM RECHEIO A BASE DE CASTANHA DE CAJU,

descrição:
- envolvido por uma camada biscoito waffer e coberto com uma camada
de chocolate ao leite. ingredientes: açúcar, óleo de soja e/ou algodão e/ou
palma hidrogenado, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
castanha de caju, soro de leite em pó, manteiga de cacau, cacau em pó,
leite em pó integral, massa de cacau, flocos de arroz, gordura vegetal,
amido de milho, farinha de soja, sal, gema de ovo desidratada,
emulsificantes lecitina de soja e poliricinoleato de poliglicerol,
aromatizantes e fermento químico bicarbonato de sódio. contém glúten.
embalagem com 50 unidades de 20g.
peso líquido: 1kg.

4.039,40190 21,26PC00026

00010995

BROCOLIS

descrição:
- brócolis fresco, folhas e talos verde escuro, firmes, sem manchas, sem
insetos, sem sujidades e outros defeitos que possam alterar sua
aparência.

2.191,20220 9,96KG00027

00000870

CANJIQUINHA

descrição:
- canjiquinha de cor amarela, fina, com aspécto, cor, cheiro e sabor
próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, fungos, isento,
de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em saco plástico
transparente, atóxico com 1kg, com data de fabricação e validade, com
registro  do órgão competente.

3.039,951865 1,63KG00028

00025832
CAQUI, FRUTO MADURO, FIRME, COLORACAO VERMELHA,
tamanho médio, sem defeitos e ferimentos 4.032,00336 12,00KG00029

00021530

CARNE BOVINA MOIDA DE 1A, CONGELADA, EMBALAGEM DE 01 KG

descrição:
- (temperatura mínima de entrega de -12°c) com carimbo de serviço de
inspeção do órgão competente, data de processamento e validade,
embalagem de 01 kg, na embalagem deve-se especificar o corte de carne
utilizado para moer.

95.584,888392 11,39KG00030
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00014213

CEBOLA BRANCA

descrição:
cebola de cabeça graúda, fresca, sem ferimentos ou defeitos.

450,56176 2,56KG00031

00012927 CEBOLINHA VERDE 270,60220 1,23MÇ00032

00019017
CENOURA
fresca, graúda, grau normal de evolução no tamanho, uniforme, sem
ferimentos e defeitos.

1.196,80440 2,72KG00033

00010991
CHUCHU KG
verde ou branco, de primeira qualidade, fresco, tamanho médio, com
casca intacta, sem ruptura e brotos

432,96352 1,23KG00034

00018521

COCO RALADO - EMBALAGEM DE 100 GR

descrição:
- coco ralado, acondicionamento: desidratado; válidade  mínima de 10
meses a partir da data de entrega; legislação conforme resolução rdc nº
272 de 22/09/2005; unidade de fornecimento embalagem de 100 gramas

246,00100 2,46UN00035

00012928 COENTRO 54,1244 1,23MÇ00036

00015888
COUVE MANTEIGA - MACO
fresca, firme, folhas intáctas, sem defeitos e manchas, com coloração e
tamanho uniformes e típicos da variedade

860,64176 4,89KG00037

00007957

CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200 GR

descrição:
- creme de leite; acondicionamento: embalagem original;
validade: minimo de 5 meses a partir da data de entrega;
legislacao: conforme portaria ministerio da agricultura
nº 146, de 07/03/1996; unidade de fornecimento: caixa 200
gramas

466,00200 2,33UN00038

00027761

ESPINAFRE
espinafre fresco, com folhas verdes brilhantes, firme e sem áreas
escuras, fresco, com coloração e tamanho uniformes, sem sujidades e
outros defeitos que possam alterar sua aparência

306,2444 6,96KG00039

00000882

FARINHA DE MANDIOCA

descrição:
- farinha de mandioca torrada, seca, fina, tipo 1, branca, isenta de
sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, odor e sabor próprios,
acondicionada em embalagem de polietileno, transparente, atóxico,
contendo 1kg, data de fabricação e validade.

6.637,801794 3,70KG00040

00012739

FARINHA DE TRIGO, EMBALAGEM DE 01 KG

descrição:
- enriquecida com ácido fólico e ferro, branca, sem fermento, embalagem
plástica transparente de 1kg, atóxica, com registro no órgão competente.

1.593,00590 2,70KG00041

00027762

FEIJAO CARIOQUINHA

descrição:
- feijão carioquinha tipo 1, safra nova, constituído de grãos inteiros e
sadios, com umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades,
insetos, embalado em saco plástico transparente de 1kg, com data de
validade e classificação de acordo com o órgão competente.

4.267,301390 3,07KG00042

00000883

FEIJAO PRETO

descrição:
- feijão preto tipo 1, safra nova, constituído de grãos inteiros e sadios,

30.274,207260 4,17KG00043
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com umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades,
insetos, embalado em saco plástico transparente de 1kg, com data de
validade e classificação de acordo com o órgão competente.

00026667

FERMENTADO ACETICO DE FRUTA

descrição:
- (vinagre de fruta) frasco 750 ml

1.499,96487 3,08FR00044

00024836

FERMENTO EM PO, EMBALAGEM COM 100 GR

descrição:
- fermento em pó químico, embalagem de 100 gramas

2.758,14398 6,93UN00045

00027792

FIGADO BOVINO, EM BIFES, CONGELADO, EMBALAGEM COM 01 KG

descrição:
- em bifes de no máximo 100g, devidamente congelado em temperatura
entre -12 e -18ºc, transportado em condições que preservem tanto as
características do alimento congelado, como também a qualidade do
mesmo quanto às características físico-químicas, microbiológicas,
aspectos próprio, não amolecido, cor própria, sem manchas esverdeadas,
odor e sabor próprios. deverá conter o carimbo de inspeção do órgão de
inspeção competente.

8.798,401040 8,46KG00046

00026498

FILE DE TILAPIA
congelado, em filé, sem peles e espinha, limpo, com cor, cheiro e sabor
característicos, sem manchas esverdeadas, parasitas, lesões ou
traumatismo, pesando aproximadamente 70 gramas cada unidade,
acondicionados em sacos transparentes, atóxicos, devendo apresentar
na embalagem (contendo 1 kg) a identificação do fornecedor e telefone,
nome do produto, peso, prazo de validade, informações nutricionais e selo
de inspeção sanitária municipal, estadual ou federal. deverá ser
congelado e armazenado em temperatura igual ou inferior a -18°c (dezoito
graus centígrados negativos), e transportado em condiçõesque
preservem as características do alimento congelado, como também a
qualidade do mesmo quanto as características fisioquímicas,
microbiológicas e microscópicas. os pescados não deverão ser
provenientes de águas contaminadas ou contaminadas ou poluídas e nem
recolhido já morto.

13.858,92548 25,29KG00047

00000868

FUBA

descrição:
- fubá enriquecido com ácido fólico e ferro, de acordo com rdc nº 263 de
22/09//05, da anvisa, de cor amarela, com aspécto, cor, cheiro e sabor
próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, fungos, isentos,
de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em saco plástico
transparente, atóxico com 1kg, com data de fabricação e validade.

3.005,871867 1,61KG00048

00006234

GELATINA

descrição:
- gelatina em pó, sabores variados, caixa com peso aproximado de 30
gramas.

462,00525 0,88UN00049

00007296

GOIABA VERMELHA, CATEGORIA EXTRA

descrição:
- ausência de defeitos graves (dano profundo, podridão, e imaturo) -
coloração casca: verde claro - coloração polpa: vermelha - peso mínimo:
120 g/unidade - as goiabas deverão apresentar as características da
cultivar bem definidas, serem sãs, inteiras, limpas e devem estar dentro da
classificação adequada, obedecendo o limite de defeitos.  as embalagens
devem ser confeccionadas com material atóxico - caixas plásticas - os
quais deverão estar limpos, resistentes, desprovidos de substâncias

10.069,141779 5,66KG00050
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tóxicas, não transmitir odor ou sabor estranho ao alimento.

00030126

GRAO DE BICO, EMBALAGEM COM 500 GR

descrição:
- limpo, sem umidade, embalagem plástica de 500g a 1kg

2.305,80210 10,98KG00051

00002001
INHAME DEDO
de primeira, raízes no grau normal de evolução no tamanho, uniformes,
frescas, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra.

1.283,52336 3,82KG00052

00008249

IOGURTE - EMBALAGEM DE 1 LITRO

descrição:
- iogurte liquido; sabor: morango; principais ingredientes:
leite, acucar, fermentos lacteos, polpa de frutas,
estabilizante, acidulante, conservante; validade: minima
de 24 dias a contar da data da entrega; embalagem:
plastica original; conformidade com a resolucao 273/05
da anvisa/ms; rotulagem: conforme instrucao normativa
nº 22, de 24/11/05, do mapa, com identificacao e contato do
fornecedor, nome do produto, peso, prazo de validade,
informacões nutricionais e selo de inspecao sanitaria;
unidade de fornecimento: 1 litro.

841,50225 3,74L00053

00016228

IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS, TIPO CABACINHA

descrição:
- embalagem individual c/ 110 gr, com data de processamento e validade e
registro de inspeção no órgão competente.

58.621,0094550 0,62UN00054

00019375

KIT CESTA BASICA

- todos os produtos contidos no kit cesta básica deverá conter: rotulagem
com identificacao do produto, composicao, numero de lote, data de
fabricacao, validade, procedencia e registro nos órgãos competente.

produtos e descrição:

-  05 kg de açucar, cor clara, granulado, sem umidade e sujidades, sacola
com 05 kg, transparente e atóxica.

- 10 kg de arroz agulhinha tipo i, sub grupo polido, classe longo fino,
pacote com 05 kg, transparente e atóxico.

- 01 cx de biscoito tipo maisena ou maria caixa com 02 kg,  com
embalagem interna de 200 gramas em plástico ransparente, atóxico, com
registro no órgão competente.

- 500 gr de café torrado e moído, categoria tradicional, embalagem com
500 gramas.

- 01 kg de farinha de mandioca - torrada, seca, fina, tipo 1, branca, isenta
de sujidades, parasitos   e larvas, com aspecto, odor, e sabor proprios,
acondicionada em saco plastico, transparente contendo 01kg.

- 01 kg de farianha de trigo, enriquecida com ácido fólico e ferro, branca,
sem fermento, embalagem plástica transparente de 1kg, atóxica, com
registro no órgão competente.

- 02 kg de feijão preto, tipo 1, novo, constituido de grãos inteiros e sadios,
com a umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades e
misturas de outras especies, acodicionado em saco plastico, contendo
01kg.

103.824,00600 173,04KIT00055
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- 01 kg de macarrão vitaminado tipo espaguete, embalagem de 01kg.

- 02 fr de óleo comestivél - de soja, refinado, obtido de espécie vegetal,
acondicionado em frasco plastico com 900ml.

- 01 pc de papel higiênico - classe 1, material: fabricado com 100% fibras
virgens de celulose; nao reciclado; acabamento: gofrado e picotado; folha:
dupla; cor: branca; fragrancia: neutra; largura: 10 cm e comprimento do
rolo: 30 m; norma: nbr 15464 e nbr 15134; unidade de fornecimento:
pacote 8 unidades.

- 01 pc de sabão em barra - apresentacao: barra, fragrancia: neutro,
peso: 200g por unidade, glicerinado, acondicionamento: pacote plastico,
unidade de fornecimento: pacote com 5 unidades.

- 03 un de sabonete com agentes antibactericidas para higiene pessoal;
embalado individualmente; peso liquido minimo de 90gr.

- 01 kg de sal iodado não tóxico, embalagem plástica com 01 kg

- 02 kg de fubá - enriquecido com ácido fólico e ferro, embalagem de 1kg,
em saco plástico transparente, atóxico. registro no órgão competente.

- 04 pacotes de leite em pó integral - deve ter especificado na informação
nutricional a quantidade de cálcio, embalagem de 01 kg, com registro no
ministério da agricultura.

- 03 un de escova dental, para adultos com cerdas macias e cabeça
pequena

- 02 un creme dental, peso aproximado de 90 gramas, com cálcio, flúor,
microparticulas polidoras e com ação refreacante.

00021531

LARANJAS

descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e brilhantes, sem
defeitos e ferimentos.

11.725,445952 1,97KG00056

00006248

LEITE CONDENSADO - EMBALAGEM COM NO MINIMO 395 GR

descrição:
- leite condensado; tipo;tradicional; pronto para consumo; validade minima
de 1 ano; unidade de fornecimento; embalagem de no mínimo 395 gramas

522,81157 3,33UN00057

00024837

LEITE DE COCO - EMBALAGEM DE 500ML

descrição:
- leite de coco; tipo: tradicional; acondicionamento: garrafa; validade:
minimo de 14 meses a partir da data de entrega; legislacao: conforme
resolucao rdc n 272, de 22/09/2005; unidade de fornecimento: garrafa
com 500 ml.

462,8476 6,09UN00058

00017383

LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, EMBALAGEM DE 01 KG

descrição:
- deve ter especificado na informação nutricional a quantidade de cálcio,
embalagem de 01 kg, com registro no ministério da agricultura.

162.993,6010290 15,84KG00059

00023621

LEITE FORMULA INFANTIL, COM FERRO, PARA LACTENTE DE 0 A 6
MESES - EMBALAGEM COM 400GR

descrição:

4.154,40180 23,08LT00060
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- predominância protéica de caseína, acrescida de óleos vegetais,
maltodextrina e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outro
oligoelementos. ingredientes: maltodextrina, leite de vaca desnatado,
oleína de palma, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, lecitina de
soja, vitaminas (c, taurina, e, pp, pantotenato de cálcio, a, b6, b1, d3, k,
b12, ácido fólico e biotina), sais minerais (sulfato ferroso, sulfato de zinco,
sulfato de cobre e iodeto de potássio). não conter glúten. embalagem
primária de 400g em latas. embalagem secundária em caixas de papelão.
com boa qualidade. aspecto: pó uniforme, sem grumos, cor branca, odor e
sabor agradável, não rançoso. data de fabricação e validade. validade de
12 meses a partir da data de entrega do produto. na embalagem devem
constar as características do produto.

00000971

LEITE SEM LACTOSE, EMBALAGEM DE 1 LITRO

descrição:
- leite de vaca, sem lactose conforme legislação, sem adulterações,
líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em
embalagem longa vida uht/uat (ultra alta temperatura) em caixa cartonada
de 1 litro, validade de até 4 meses. a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto,
número do registro de inspeção no órgão competente.

1.780,80530 3,36L00061

00000146

LEITE TIPO C IN NATURA - EMBALAGEM DE 01 LITRO

descrição:
- com carimbo do órgão de inspeção competente, data de processamento/
validade.

124.587,8045470 2,74L00062

00000860

MACA NACIONAL, CAIXA COM 18 KG

descrição:
- casca vermelha, brilhante, firme, sem ferimentos, acondicionada em
caixa de papelão, referência caixa de 18 kg contendo 150 unidades.

89.975,7023130 3,89KG00063

00005900

MAIONESE, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS

descrição:
- emulsão cremosa, obtida com ovo e óleo vegetal, sem corantes, de
consistência cremosa, amarelo claro, com cheiro e sabor próprio,
apresentar vedação interna e registro no órgão competente, na data de
entrega o produto deve apresentar validade minima de 6 meses.

4.076,60935 4,36KG00064

00002075

MAMAO PAPAYA, TAMANHO MEDIO

descrição:
- mamão do tipo papaya, tamanho médio, 70% de maturação, cor e
tamanho uniforme, sem ferimento, defeitos e manchas.

16.639,107330 2,27KG00065

00001571

MANDIOCA CACAU
tipo branca, de primeira, raízes no grau normal de evolução no tamanho,
uniformes, frescas e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra

865,20420 2,06KG00066

00003253

MANTEIGA TIPO EXTRA, POTE COM 200 GRAMAS

descrição:
- pote com 200 gramas, vedação interna, rótulo contendo data de
fabricção e data de validade.

15.418,78604 25,53KG00067

00002724

MARGARINA VEGETAL POTE COM 500 GR

descrição:
- com sal, embalagem c/ 500 gramas, cremosa, cor clara, com 80% de
lipídeos. deve apresentar vedação interna e registro no órgão competente.

8.643,601470 5,88KG00068
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00025830

MASSA COM OVOS TIPO PADRE NOSSO

descrição:
- embalagem plástica de 500 gramas.

3.064,75575 5,33KG00069

00021532

MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM PLASTICA DE 500
GRAMAS

descrição:
- , embalagem plástica de 500 gramas, atóxica, com registro no órgão
competente.

13.665,483156 4,33KG00070

00023387

MELANCIA

descrição:
- melancia fresca, peso de aproximadamente 8kg. casca lisae brilhante,
coloração e tamanho uniforme, polpa vermelha.

8.152,505435 1,50KG00071

00007298

MELAO

descrição:
- melão amarelo - formato oval - cor da polpa: branca-amarelada - peso
por unidade: 1 a 2 kg  - ausência de defeitos graves (podridão, passado,
dano profundo e imaturo). os melões deverão estar acondicionados em
caixas de papelão ondulada ou caixas plásticas limpas, secas e que não
transmitam odor ou sabor estranhos ao produto. as embalagens também
deverão assegurar uma adequada

6.358,722564 2,48KG00072

00023388
MEXERICA POKAN
fresca, madura, tamanho médio, cascas firmes e brilhantes, sem
ferimentos, defeitos e manchas.

3.219,121052 3,06KG00073

00023446

MILHO BRANCO PARA CANJICAO, TIPO I, EMBALAGEM PLASTICA DE 500
GR.

descrição:
- atóxica, com data de fabricação e validade e registro no órgão
competente.

699,00300 2,33KG00074

00005984

MILHO DE PIPOCA - EMBALAGEM 500 GRAMAS

descrição:
- milho para pipoca; classe: amarelo; tipo: tipo 1; acondicionamento:
embalagem plastica original; validade: 4 meses a partir da data de entrega;
legislacao: conforme resolucao rdc n 263, de 22/09/2005; unidade de
fornecimento: pacote 500 gramas

779,00380 2,05PC00075

00006244

MILHO VERDE - EMBALAGEM COM 200 GRAMAS

descrição:
- milho verde em conserva; conservacao: imersa em liquido; qualidade: de
primeira qualidade; caracteristicas fisicas: tamanho e coloracao
uniformes; danificacao: sem danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte; legislacao: conforme resolucao rdc 272, de 22/09/2005, da
anvisa e suas alteracoes posteriores; verificacao: produto sujeito a
verificacao no ato da entrega; unidade de fornecimento: embalagem de
200 gramas

535,83337 1,59UN00076

00027763

MOELA DE FRANGO, CONGELADA

descrição:
- moela de frango, limpa, congelada (temperatura na entrega entre -12ºc e
-18°c), com carimbo de serviço de inspeção do órgão competente, data de
processamento e validade, embalagem plástica de 01 kg, atóxica, íntegras,
com coloração e odor característicos, sem formação de suco exsudado.

3.681,60590 6,24KG00077

00016731 MORANGO 5.321,40420 12,67KG00078
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descrição:
- produto deve apresentar coloração vermelha brilhante, frescos, sem
ferimentos e manchas. embalagem plástica que garanta a integridade do
produto

00021533

MUSCULO TRASEIRO EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS,
CONGELADO

descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo de serviço de
inspeção do órgão competente, data de processamento e validade,
embalagem plástica de 01 kg, atóxica, íntegras, com coloração e cheiros
característicos, sem formação de suco exsudado.

104.185,407810 13,34KG00079

00000465

OLEO DE SOJA REFINADO, FRASCO 900 ML

descrição:
- embalagem com 900 ml

37.866,3011170 3,39FR00080

00023389

OVO DE GALINHA, TAMANHO MEDIO

descrição:
- cor branca, higienizados, tamanho médio inspecionado. deve conter data
de validade.

18.057,605280 3,42DZ00081

00027888

PACOCA EM FORMATO DE ROLHA, POTE COM 67 UNIDADES

descrição:
- produto proveniente de matéria prima
de boa qualidade, do amassamento do amendoim torrado,
açúcar e sal.
- acondicionado em pote de aproximadamente 1 kg
- com aproximadamente 50 unidades em formato de tablet devidamente
embalados com aproximadamente 20 gramas, contendo a identificação do
produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

2.131,25125 17,05PT00082

00021535

PALETA BOVINA EM ISCAS, CONGELADA, EM EMBALAGEM DE 01 KG

descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo de serviço de
inspeção do órgão de fiscalização competente, data de processamento e
validade, embalagem plástica de 01 kg, atóxica, com coloração e cheiro
característico, sem formação de suco exsudado.

92.033,726308 14,59KG00083

00015596

PALETA SUINA EM CUBOS, CONGELADA, EMBALAGEM DE 01KG

descrição:
- (temperatura de entrega entre -12°c e -18°c), com carimbo de serviço de
inspeção do órgão de fiscalização competente, data de processamento e
validade, embalagem plástica de 01kg, atóxica, com coloração e cheiro
característico, sem formação de suco exsudado.

47.022,005100 9,22KG00084

00006124

PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM TEMPERO, CONGELADO,
EMBALAGEM DE 01 KG

descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo do serviço de
inspeção do órgão de fiscalização competente, data de processamento e
validade, embalagem de 01 kg, com coloração e cheiro característico.

163.927,2016360 10,02KG00085

00006125
PEPINO
fresco, tamanho médio, sem defeitos, sem ferimentos e manchas

279,84132 2,12KG00086

00008308 PERA 20.134,802520 7,99KG00087
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descrição:
- pera de primeira qualidade, deverá ter tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. peso
aproximado de 180g por unidade. deverá apresentar grau de maturação
tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato e imediato. com ausência
de sujidade, parasitos e larvas.

00010614
PIMENTAO VERDE
, frescos, coloração brilhante, sem ferimentos e manchas, aspecto firme e
sem sujidades e insetos.

411,84132 3,12KG00088

00014130

PIRULITO SABORES DIVERSOS - EMBALAGEM COM 400 GR

descrição:
- pirulitos diversos (sem chicletes) - pacotes de 50 unidades, 400g

754,85155 4,87PC00089

00021538

POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA

descrição:
- polpa de fruta 100% natural sem adição de água, sem adição de açúcar,
diluição de 1 para 5, congelada, embalagem de 1kg, com registro de
inspeção no mapa. a embalagem deverá ser atóxica, resistente e conter
externamente os dados de identificação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto.

1.026,4080 12,83KG00090

00021539

POLPA DE FRUTA SABOR MANGA

descrição:
- polpa de fruta 100% natural sem adição de água, sem adição de açúcar,
diluição de 1 para 5, congelada, embalagem de 1kg, com registro de
inspeção no mapa. a embalagem deverá ser atóxica, resistente e conter
externamente os dados de identificação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto.

1.026,4080 12,83KG00091

00021504

POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA

descrição:
- polpa de fruta 100% natural sem adição de água, sem adição de açúcar,
diluição de 1 para 5, congelada, embalagem de 1kg, com registro de
inspeção no mapa. a embalagem deverá ser atóxica, resistente e conter
externamente os dados de identificação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto.

1.112,0080 13,90KG00092

00006732

POLPA DE TOMATE, EMBALAGEM TETRA PACK COM 520 GR

descrição:
- produto obtido de frutos do tomateiro, devendo conter, no mínimo 6% de
sólidos solúveis naturais de tomate, podendo ser adicionado de sal e ou
açúcar.

15.921,606420 2,48UN00093

00006229

POLVILHO AZEDO

descrição:
- polvilho azedo, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas.
produto livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais. pacote de polietileno atóxico, resistente, contendo peso líquido
de 500g.

179,1030 5,97KG00094

00027794

PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA (PTS)

descrição:
- embalagem de 500g a 1kg, obtida por processamento tecnológica
adequado, a partir de farinha de soja desengordurada, proteína isolada de
soja e proteína concentrada de soja. deve apresentar umidade máxima de
8% e proteína em base seca mínima de 50%.

4.192,00200 20,96KG00095
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00005983

RAPADURA

descrição:
- rapadura de cana-de-açúcar, com registro no serviço de inspeção
municipal, embalagem plástica individual, com data de fabricação e
validade.

851,40132 6,45KG00096

00027417

REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABORES DIVERSOS

descrição:
- refrigerante embalagem tipo pet 2 litros, sabores diversos.
o sabor será informado na autorização de fornecimento.

2.516,25825 3,05UN00097

00012740
REPOLHO
branco, fresco, cabeça graúda, sem partes moles, não amarelado ou
murcho, folhas intactas

437,80220 1,99KG00098

00017813

REQUEIJAO

descrição:
- requeijão cremoso, apresentando teor de gordura mínima de 55%, sem
condimento, acondicionada em embalagem apropriada e suas condições
deverão estar de acordo com a portaria nº359, de 04/09/97 do mapa.
apresentar registro de inspeção do órgão competente.

9.349,83567 16,49KG00099

00000470

SAL IODADO DE MESA, EMBALAGEM DE 01 KG

descrição:
- contendo sal iodado não tóxico, embalagem plástica com 01 kg

2.040,501855 1,10KG00100

00002760

SALSICHA TIPO HOT-DOG RESFRIADA

descrição:
- salsicha; origem: bovina; tipo: hot dog; tempero/recheio:
tradicional; conservacao: a vacuo congelada; ropriedades
organolepticas: cor, cheiro e sabor proprio; higienico anitaria: isentos de
sujidades, parasitas e larvas; legislacao: conforme resolucaordc n 259, de
20/09/2001; verificacao: produto sujeito a verificacao no ato entrega;

1.035,30170 6,09KG00101

00000871

SARDINHA, LATA DE 250 GR

descrição:
- sardinhas ao próprio suco com óleo comestível, sem conservantes,
preparadas com sardinhas frescas, limpas e evisceradas registro no
ministério da agricultura, latas de 250g (peso bruto) ou 165g (peso líquido)

26.953,501190 22,65KG00102

00027428

SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - 500ML

descrição:
- suco; tipo: fruta; sabor: cajú; formulacao: concentrado; fornecimento:
500 ml

884,00260 3,40UN00103

00024098

SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA - 500ML

descrição:
- suco; tipo: fruta; sabor: goiaba; formulacao: concentrado; fornecimento:
500 ml

946,40260 3,64UN00104

00027427

SUCO DE GOIABA - EMBALAGEM TRETAPAK 1 LITRO

descrição:
- suco concentrado pronto para servir.

81,0020 4,05UN00105

00027426

SUCO DE GRAVIOLA - EMBALAGEM TRETAPAK 1 LITRO

descrição:
- suco concentrado pronto para servir.

21,105 4,22UN00106

00027422 SUCO DE LARANJA - EMBALAGEM TRETAPAK 1 LITRO 62,5515 4,17UN00107
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descrição:
- suco concentrado pronto para servir.

00027423

SUCO DE MANGA - EMBALAGEM TRETAPAK 1 LITRO

descrição:
- suco concentrado pronto para servir.

61,0515 4,07UN00108

00027424

SUCO DE PESSEGO - EMBALAGEM TRETAPAK 1 LITRO

descrição:
- suco concentrado pronto para servir.

40,7010 4,07UN00109

00027425

SUCO DE UVA - EMBALAGEM TRETAPAK 1 LITRO

descrição:
- suco concentrado pronto para servir.

190,8045 4,24UN00110

00016951

TEMPERO ALHO NATURAL E SAL TIPO CASEIRO

descrição:
- , embalagem de 500 gramas, com data de processamento e validade,
concentração de sal não pode ultrapassar 50%.

34.899,842988 11,68KG00111

00000891

TOMATE
tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente
60% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas,
com coloração uniforme e brilho.

1.988,80440 4,52KG00112

00032391

TRIGUILHO (FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE)
descrição:
composta de grãos de trigo selecionados e moídos de ótima qualidade,
cor, sabor e aroma característicos do produto, embalagem plástica com
500g, livre de parasitas, odores estranhos, substâncias nocivas, validade
mínima de 6 meses a contar da entrega.

956,00200 4,78KG00113

00025250

VAGEM DO TIPO MANTEIGA

descrição:
- com coloração verde, frescas, macias, sem ferimentos e manchas.

2.988,40620 4,82KG00114

1.809.145,09
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