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UN 200,000 6,8300 1.366,00ABACAXI PÉROLA: de 1ª qualidade, tamanho grande, cor e formação uniforme, com
polpa intacta e firme, com grau de maturação intermediário.

1501188311

KG 60,000 3,4700 208,20ABOBRINHA VERDE: tamanho pequeno, de 1ª qualidade, sem danos na casca,
produto fresco, não poderá estar murcha.

1501188322

KG 60,000 4,8100 288,60ABACATE: de 1ª qualidade, tamanho médio, cor e formação uniformes, com polpa
intacta e firme, sem danos na casca.

1501188333

LAT 200,000 5,5100 1.102,00ACHOCOLATADO EM PÓ, em latas de 400 gramas. Ingredientes: Açúcar, cacau em
pó, maltodextrina, minerais (carbonato de cálcio E pirofosfato férrico) vitaminas
(l-acido ascórbico, niacinamida, Riboflflavina, acetato de retinila, cloridrato de
piridoxina, Colecacalciferol e cianocobalamina), emulsificante, lecitina de Soja e
aromatizante.

1501188344

PCTE 170,000 11,4800 1.951,60ACUCAR CRISTAL de primeira qualidade, procedência nacional, acondicionado em
embalagem plástica atóxica, hermeticamente fechada, resistente. O produto deverá
ser isento de mofo, fermentação, odores estanhos e substâncias nocivas. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
número do lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega. Pacote com 05 kg.

1501188355

KG 40,000 23,2400 929,60ALHO: de 1ª qualidade, fresco, não deverá apresentar problemas com coloração não
característica, não deverá estar machucado, perfurado ou murcho.

1501188366

PCTE 80,000 7,7100 616,80AMIDO DE MILHO acondicionado em embalagem plástica atóxica, hermeticamente
fechada, resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de
validade, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega. Pacote com 01 kg.

1501188377

UN 60,000 2,8200 169,20ARROZ QUEBRADINHO ISENTO DE SUJIDADES, MATERIAIS ESTRANHOS E
MOFOS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA NA UNIDADE. PACOTE DE 1KG

1501195348

PCTE 200,000 13,3100 2.662,00ARROZ TIPO PARBOILIZADO tipo 1, longo fino, constituídos de grãos inteiros,
isento de sujidades, odores estranhos e substancias nocivas. Acondicionado em
embalagem plástica atóxica, incolor, hermeticamente fechada, resistente. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto.
Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.
Pacote com 05 kg.

1501188399

UN 15,000 3,8700 58,05AVEIA EM FLOCOS FINOS. Rica em fibras e proteínas. Prazo de validade mínimo
de 6 meses. Embalagem de 250g, devidamente rotulada conforme órgão
fiscalizador.

15011884010

UN 50,000 5,9700 298,50AMEIXA SECA SEM CAROÇO: PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGENS
PLÁSTICAS DE 200G. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 6 (SEIS)MESES A PARTIR
DA DATA DE ENTREGA

15011953511

UN 150,000 6,6400 996,00ATUM - RALADO, IMERSO EM ÓLEO COMESTÍVEL. EMBALAGEM:EM LATA
COM REVESTIMENTO INTERNO APROPRIADO, VEDADA, ISENTO DE
FERRUGENS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS.NA EMBALAGEM DEVE CONTER AS
SEGUINTES INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, PESO, DATA DE
VALIDADE, CARIMBO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL. LATA DE 170
GRAMAS

15011953612
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KG 2.300,000 2,6500 6.095,00BANANA CATURRA: de 1ª qualidade, tamanho médio, grau de maturação
intermediário (não poderá estar verde e nem muito madura).

15011884113

PCTE 250,000 4,1500 1.037,50BISCOITO DE LEITE: produto acondicionado em pacotes de 370 a 400 g. A
embalagem deve estar intacta e o produto inteiro. O produto deve ser de primeira
qualidade, ser crocante e ter sabor adequado.Prazo de validade mínimo: 6 meses a
partir da data de entrega.

15011884214

PCTE 400,000 4,4700 1.788,00BISCOITO MARIA SABOR CHOCOLATE: produto acondicionado em pacotes de
370 a 400 g. A embalagem deve estar intacta e o produto inteiro. O produto deve ser
de primeira qualidade, ser crocante e ter sabor adequado.Prazo de validade mínimo:
6 meses a partir da data de entrega.

15011884315

PCTE 500,000 3,9900 1.995,00BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA: rosquinhas nos sabores milho com erva doce,
chocolate, coco, leite, laranja e milho verde. Embalagem plástica, contendo de 300 a
400 g. O produto deve ser de primeira qualidade, ser crocante e ter sabor
adequado.Prazo de validade mínimo: 6 meses a partir da data de entrega.

15011884416

PCTE 50,000 6,4700 323,50BISCOITO DOCE (SEM LACTOSE) - Nenhum ingrediente poderá conter lactose.
Embalagem 200 gramas

15011884517

PCTE 300,000 5,2700 1.581,00BISCOITO SALGADO INTEGRAL - produzido a partir de matérias primas sãs e
limpas, sem corante ,consistência crocante, sem quebras, sem recheio, sem
cobertura, não serão aceitos produtos murchos. Em embalagem primária de
polietileno transparente, impermeáveis e lacrados. Validade de 06 meses a partir da
data de entrega do produto. De 400 g.

15011884618

PCT 600,000 4,3200 2.592,00BISCOITO POLVILHO. isento de glúten, formato tipo argola, embalado em sacos
plásticos transparente resistentes, pesando 300 gramas. 90% do produto deve estar
com suas características físicas intactas (não quebrados). No seu rótulo deverá
conter informação nutricional por porção, sobre glúten, ingredientes, data de
fabricação, validade e lote. Produtos DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA deverão
apresentar ficha técnica, assinada pelo responsável técnico e deverão estar de
acordo com o PIQ estabelecido para o produto. Mínimo 90g.

15011953719

UN 200,000 6,4300 1.286,00BRÓCOLIS: de 1ª qualidade, tamanho médio, firme, intacto, não poderá estar
murcho ou com partes estragadas, coloração uniforme, sem manchas e isentos.

15011729620

UN 200,000 11,9700 2.394,00CAFE SOLÚVEL GRANULADO, grãos selecionados, torrados em suspensão que
proporciona, mas aroma e sabor ao café, acondicionado, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do
produto, selo de pureza ABIC. O produto deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem 200 gramas.

15011884821

PCTE 120,000 2,4200 290,40CANJIQUINHA DE MILHO (QUIRERA) - Embalagem: deve estar intacta,
acondicionadas em pacotes de polietileno transparente bem vedado, embalagem de
500 g. Data de fabricação: 30 dias. Prazo de validade: mínimo 6 meses.

15011884922

PCTE 120,000 2,7700 332,40CANJICA BRANCA- Embalagem deve estar intacta, acondicionadas em pacotes de
polietileno transparente bem vedado, embalagem de 500g. Data de fabricação: 30
dias. Prazo de validade: mínima de 6 (seis)meses.

1011913423

UN 20,000 1,8100 36,20CANELA EM RAMA. Produto íntegro, com características adequadas para o
consumo. Embalagem contendo 10g, devidamente rotulada conforme órgão
fiscalizador.

15011885024
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PCTE 100,000 11,9700 1.197,00CEREAL MATINAL - Sabor natural milho. Apresentando-se como flocos de milho
açucarados. Flocos ligeiramente vitrificados, marrom dourado, recoberto por leve
crosta branca, levemente doce maltado e textura crocante. Isento de mofo,
substâncias nocivas, odores ou sabor diferentes da sua composição normal. No
rótulo  deverá constar a denominação do produto de acordo com a sua designação e
classificação. Rotulagem nutricional Obrigatória. Embalagem em pacotes de plástico
resistente de 1 kg cada.

15011885125

KG 550,000 21,6000 11.880,00CARNE BOVINA DE 1a, COXÃO MOLE EM CUBOS, sem osso, e nervos, magra,
isenta de sujidades, odores estranhos e substancias nocivas. Acondicionadas em
embalagem plástica, transparente, flexível, atóxica e resistente, contendo na
embalagem identificação da empresa, identificação da categoria e tipo de carne,
data de fabricação e prazo de validade de 06 meses.

15011885226

KG 600,000 19,6400 11.784,00CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA, (resfriada em embalagens de 01 a 02
quilos), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos, isento de
sujidades, odores estranhos e substancias nocivas, acondicionada em embalagem
plástica, transparente, flexível, atóxica e resistente, contendo na embalagem
identificação da empresa, identificação da categoria e tipo de carne, data de
fabricação e prazo de validade de 06 meses.

15011885327

KG 350,000 11,3000 3.955,00CARNE SUÍNA, fresca (pernil sem osso), isenta de aditivos ou substâncias
estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características
naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em
embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades
e ou ação de microorganismos. em pacote de 1 kg, devidamente selada, com
especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade de no
mínimo 3 meses contados a partir da data de entrega.

15011885528

KG 1.250,000 7,4700 9.337,50CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA INTERFOLHADA), apresentar-se
congeladas, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa
alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios em porções individuais
em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.

15011885629

KG 400,000 12,9700 5.188,00CARNE DE FRANGO (FILÉ) apresentar-se congeladas, livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração,
odor e sabor próprios em porções individuais em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
número  de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.

15011885730

KG 350,000 4,7900 1.676,50CEBOLA: de 1ª qualidade, tamanho médio, com casca sadia, sem nenhuma lesão,
firme e não murcha.

15011885831

CX 260,000 4,1400 1.076,40CHÁ acondicionado em envelope individual, tipo sache, de papel impermeável, com
vedações mecânicas (selagem), embalagem deverá trazer externamente os dados
de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade
do produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data
de entrega. Peso aproximado por sache 10g. Sabores: Erva doce, frutas vermelhas,
cidreira, hortelã, maçã, endro, abacaxi.

15011885932

KG 200,000 5,9800 1.196,00COUVE-FLOR: de 1ª qualidade, tamanho médio, firme, intacta, não poderá estar
murcha ou com partes estragadas, coloração uniforme, sem manchas e insetos.

15011730033
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PCTE 50,000 8,8100 440,50COLORAU EM PÓ FINO, homogêneo, obtido de frutos maduros de urucum, limpos,
dessecados e moídos, de coloração amarela, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, isento de materiais estranhos, e a sua espécie, acondicionado em saco
plástico transparente e atóxico. O produto deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade. Pacote com 01 kg

15011886034

UN 20,000 2,0500 41,00CRAVO DA INDIA embalagem de 10g. Validade mínima de 6 meses a partir da
entrega

15011886135

UN 80,000 10,7800 862,40DOCE DE LEITE PASTOSO EM POTES PLÁSTICOS COM TAMPA
HERMETICAMENTE FECHADA COM LACRE DE PROTEÇÃO. DEVE SER FEITO
A PARTIR DE LEITE E NÃO DE SORO DE LEITE, NÃO DEVE CONTER AMIDO NA
COMPOSIÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTEGRA. EMBALAGEM COM 900 GRAMAS

15011953836

PCTE 60,000 4,6500 279,00ERVILHA VERDE CONGELADA - Características: sabor, aroma e textura próprios,
100% natural. Congelado a -18ºC. Embalagem de polietileno contendo 300g e as
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

15011886337

UN 600,000 2,4600 1.476,00EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO isentos de peles e sementes, sem aditivo
ou conservante, acondicionado em lata sem ferrugem e/ou sem amassados. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
número do lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega. Embalagem de 340g.

15011886438

UN 20,000 4,3200 86,40ESSÊNCIA DE BAUNILHA 30 ml contendo identificação do produto data de
fabricação e prazo de validade, com registro do Ministério da Saúde, obedecendo à
resolução 12/78 da CNNPA

15011886539

PCTE 100,000 11,3100 1.131,00FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TRADICIONAL TIPO I: Enriquecida com ferro e
ácido fólico, de cor branca. Deverá estar em perfeito estado de conservação. Não
poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, nem apresentar grumos, resíduos ou
impurezas. Embalagem: atóxica, deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 5
kg. Prazo de validade mínimo: 6 meses a partir da data de entrega.

15011886640

KG 250,000 2,9500 737,50FARINHA DE MILHO AMARELA FINA TIPO FUBÁ - NÃO DEVERÁ APRESENTAR
RESÍDUOS OU IMPUREZAS, BOLOR OU CHEIRO NÃO CARACTERÍSTICO. A
EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO DA DATA DE
FABRICAÇÃO, PESO VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO DA EMBALAGEM,
PACOTE COM 1KG

15011953941

PCTE 30,000 6,4500 193,50FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - De primeira qualidade, grossa, sem glúten.
Embalagem de 1 kg.

15011886842

UN 60,000 6,2200 373,20FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: produto acondicionado em embalagens intactas de
250 g. Prazo de validade mínimo: 6 meses a partir da data de entrega

15011886943

KG 60,000 17,8600 1.071,60GRANOLA: composta de cereais adoçados contendo frutas secas e oleaginosas.
Embalagem: deve estar intacta, bem vedada. Prazo de validade mínimo: 5 meses a
partir da data de entrega.

15011887044

PCTE 80,000 9,5000 760,00PÓ PARA GELATINA - Com pouco açúcar. Fabricada com tecnologia adequada,
aspecto, cor e cheiro característico. Isentos de sujidades. A embalagem deverá
conter dados de informação nutricional, quantidade do produto. Embalagem de até 1
kg. Diluição mínima de 5 litros. Sabores: uva, morango, abacaxi, pêssego e limão.
Prazo de validade mínimo de 6 meses e data de fabricação.

15011887145
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UN 100,000 8,3200 832,00IOGURTE ZERO LACTOSE, para dietas com restrição de lactose, contendo data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo 30 dias, isento de mofo, odores
estranhos, e substancias nocivas, de 850 ml.

15011887246

KG 1.000,000 3,2800 3.280,00LARANJA, madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução, no
tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e
com brilho, isento de sujidades, odores estranhos e substancias nocivas.

15011887347

PCTE 1.500,000 9,8000 14.700,00LEITE DE VACA EM PÒ PASTEURIZADO,  embalagem de 400g. Ingredientes: leite
integral, vitaminas (A, D e C) e minerais. Embalagem deve conter informações
quanto á: data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e registro no
órgão competente (SIF).

15011887448

LT 150,000 4,0000 600,00LEITE UHT SEMIDESNATADO - ZERO LACTOSE, para dietas com restrição de
lactose de 1 litro, contendo data de fabricação, e prazo de validade, isento de mofo,
odores estranhos e substancias nocivas.

15011887549

PCTE 90,000 6,3000 567,00LENTILHA, constituídos de grãos inteiros, isento de sujidades, odores estranhos e
substancias nocivas. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, incolor,
hermeticamente fechada, resistente. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data
de validade, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega. Pacote com 0,500 gramas.

15011887650

KG 350,000 12,2200 4.277,00LINGUIÇA FRESCA, tipo toscana. Deve apresentar-se livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que possa alterar os aspectos normais do produto
ou qualquer aparato que venha encobrir possíveis alterações. Deverá ser
acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente,
isenta de sujidades e ou ação de microorganismos. em pacote de 1 kg, devidamente
selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade
de no mínimo 3 meses contados a partir da data de entrega.

1011929051

KG 1.200,000 5,4400 6.528,00MAÇA GALA OU FUGI: frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho,
isento de sujidades, odores estranhos e substancias nocivas.

15011887752

KG 1.000,000 4,2800 4.280,00MAMÃO FORMOSA: de 1ª qualidade, com casca sadia, sem batidas, danos ou
partes estragadas. Tamanho médio e grau de maturação intermediário.

15011887853

KG 20,000 9,9700 199,40MARACUJÁ: de 1ª qualidade, com casca sadia, sem partes estragadas ou mofadas.
Tamanho médio e grau de maturação intermediário.

15011887954

KG 80,000 4,9700 397,60MANGA: de 1ª qualidade, tamanho grande, com polpa intacta e firme, sem danos e
manchas na casca. Grau de maturação intermediário.

15011888055

KG 400,000 2,0400 816,00MELANCIA: de 1ª qualidade, com casca sadia, peso médio entre 10 e 12 kg.15011888156

KG 600,000 10,3000 6.180,00MELÃO - Selecionado, de cor amarela, frutos de boa qualidade, no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e
com brilho. livre de sujidades, parasitas e larvas.

15011888257

UN 200,000 5,4700 1.094,00CREME VEGETAL, COM SAL, EMULSÃO DE ÁGUA E ÓLEOS VEGETAIS, NÃO
POSSUI LEITE E SEUS DERIVADOS EM SUA COMPOSIÇÃO. INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, ZERO GORDURA TRANS, EMBALAGENS DE 500 GRAMAS.

15011954058

PCTE 160,000 3,9700 635,20MASSA COM OVOS - CABELO DE ANJO, LETRINHAS E CONCHINHA, isento de
sujidades, odores estranhos e substancias nocivas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote
com 500 gramas.

15011888459
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PCTE 200,000 5,3100 1.062,00MILHO VERDE CONGELADO - Características: sabor, aroma e textura próprios,
100% natural. Congelado a -18ºC. Embalagem de polietileno contendo 300 g e as
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais

15011888560

PCTE 10,000 7,3200 73,20MINGAU PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL (ARROZ, MILHO, AVEIA OU
MULTICEREAIS). Cereal infantil, fonte de vitaminas e minerais. Acondicionado em
sachês de 200 a 230 g. Prazo de validade mínimo: 5 meses a partir da data de
entrega.

15011888661

PCTE 150,000 3,1500 472,50MASSA COM OVOS - FARFALLE E ESPAGUETTI, isento de sujidades, odores
estranhos e substancias nocivas. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data
de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote com 500 gramas.

15011888762

PCTE 120,000 3,9200 470,40MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO. Composto de Sêmola de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre e tomate desidratados,
corantes naturais urucum e cúrcuma. Embalagem de plástico atóxico, com 500g.  O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega

15011888863

UN 200,000 8,0500 1.610,00MASSA PARA LASANHA. Seca. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com
Ferro e ácido fólico (vitamina b9) e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Em
embalagens de 500g.

15011888964

UN 450,000 3,8200 1.719,00OLEO DE SOJA, LITRO COM 900ML, de primeira qualidade, 100% natural,
comestível, extrato refinado, limpo, a embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, número de lote, data de fabricação,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega. Embalagem com 900 ml.

15011889065

PCTE 20,000 6,8400 136,80ORÉGANO: produto acondicionado em embalagens plásticas intactas. O produto
deve estar seco, livre de umidade. Prazo de validade mínimo: 6 meses a partir da
data de entrega. Pacote com 100g.

15011889166

PCTE 200,000 7,5100 1.502,00PAO - FATIADO, acondicionado em embalagem plástica atóxica, fechada,
resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade
do produto.

15011889267

KG 260,000 8,3100 2.160,60PAO FRANCES, de boa qualidade, macio e fresco.15011889368

KG 10,000 11,9500 119,50PÊRA WILLIAMS: de 1ª qualidade, com casca sadia, sem batidas, danos ou partes
estragadas. Tamanho médio e grau de maturação intermediário.

15011889469

KG 200,000 3,6500 730,00PEPINO DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MÉDIO A PEQUENO, COM CASCA
SADIA E SEM PARTES ESTRAGADAS. NÃO PODERÁ ESTAR MURCHO

15011954170

KG 60,000 5,1400 308,40POLVILHO DOCE/AZEDO: o produto não deve apresentar umidade, resíduos ou
impurezas, bolor ou cheiro não característico. A embalagem deve ser de sacos
plásticos e deve estar intacta. Prazo de validade mínimo: 6 meses a partir da data de
entrega

15011889571

UN 200,000 4,9900 998,00REQUEIJÃO CREMOSO: PRODUTO REFRIGERAO, ACONDICIONADO EM
POTES PLÁSTICOS DE 180 A 200 GRAMAS. NÃO DEVERÁ CONTER AMIDO NA
COMPOSIÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO: 3 MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA.

15011954272
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PCTE 200,000 4,4400 888,00SAGU, contendo fécula de batata, isento de sujidades, odores estranhos e
substancias nocivas. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número o lote, data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega. Embalagem com 500g.

15011889773

PCTE 120,000 1,8900 226,80SAL REFINADO - IODADO DE 1 KG15011889874

KG 150,000 7,1800 1.077,00TOMATE LONGA VIDA: de 1ª qualidade, tamanho médio, cor e formação uniformes,
com polpa intacta e firme, sem partes estragadas ou amassadas.

15011889975

UN 50,000 3,6500 182,50VINAGRE DE MACA, acondicionado em embalagem plástica, resistente e
transparente de 750 ml, sem corantes e/ou aditivos químico, em perfeitas. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
número do lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.

15011890076

KG 150,000 6,9200 1.038,00VAGEM: DE 1 ª QUALIDADE, FRESCA, SEM MANCHAS, NÃO PODERÁ ESTAR
MURCHA OU COM PARTES ESTRAGADAS

15011954377

TOTAL DO PROCESSO: 144.300,95

TOTAL: 144.300,95


