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UN 135,000 8,3200 1.123,20CHÁ FLORES E FRUTAS 30 GRS CX 15 SAQUINHOS111391
UN 90,000 9,4700 852,30ABACAXI GRANDE de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, sabor doce,aspecto e cheiros próprios, tamanhos e coloração uniformes, com polpa firme eintacta, com cascas sãs, sem rupturas, isenta de sujidades, parasitas e larvas;acondicionadas em embalagem transparente e resistente, com etiqueta de prazo devalidade semanal.

177482

KG 50,000 6,4300 321,50ABOBRINHA VERDE nova; de 1ª qualidade; com casca sã e sem rupturas; isenta desujidades, parasitas e larvas; acondicionada em embalagem transparente eresistente, com etiqueta de prazo de validade semanal.
177493

UN. 150,000 9,4500 1.417,50ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO obtido pela mistura cacau em pó solúvel,açúcar cristal, estabilizante leticina de soja, não contem glúten. O produto deverá serisento de mofo, fermentação, odores estanhos e substâncias nocivas. A embalagemdeverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número dolote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deveráapresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacotescom 01 kg.

177504

PCT 200,000 14,4600 2.892,00ACUCAR CRISTAL de primeira qualidade, procedência nacional, acondicionado emembalagem plástica atóxica, hermeticamente fechada, resistente. O produto deveráser isento de mofo, fermentação, odores estanhos e substâncias nocivas. Aembalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,número do lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Oproduto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data deentrega. Pacote com 05 kg.

177515

KG 15,000 33,0000 495,00ALHO TIPO 5 ; bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões deorigem física ou mecânica, perfurações e cortes; tamanho e coloração uniformes;devendo ser bem desenvolvido; isento de sujidades, parasitas e larvas;acondicionadas em embalagem transparente e resistente, com etiqueta de prazo devalidade semanal. Pacote com 01 kg.

177536

PCT 80,000 5,2000 416,00AMIDO DE MILHO acondicionado em embalagem plástica atóxica, hermeticamentefechada, resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados deidentificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data devalidade, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)meses a partir da data de entrega. Pacote com 01 kg.

177547

PCT 180,000 13,8100 2.485,80ARROZ TIPO PARBOILIZADO tipo 1, longo fino, constituídos de grãos inteiros,isento de sujidades, odores estranhos e substancias nocivas. Acondicionado emembalagem plástica atóxica, incolor, hermeticamente fechada, resistente. Aembalagem 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

177558

KG. 2.600,000 2,4700 6.422,00BANANA TIPO CATURRA, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, sabordoce, aspecto e cheiros próprios, tamanhos e coloração uniformes, com polpa firmee intacta, com cascas sãs, sem rupturas.
177569

KG. 510,000 7,2300 3.687,30BATATA INGLESA LAVADA, nova, de 1ª qualidade, tamanho grande, compacta efirme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes; isenta desujidades, parasitas e larvas; acondicionadas em embalagem transparente eresistente.

1775710
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PCT 600,000 7,1300 4.278,00BOLACHA (TIPO MAISENA, MARIA, LEITE E COCO), produzido a partir dematérias-primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitas edetritos de animais e vegetais. Aparência: massa bem assada, cem recheio,cobertura, não serão aceitos produtos murchos. Cor, sabor e cheiro próprios.Embalagem individualizada em papel celofane em caixas de papelão, a data defabricação deverá estar em local visível da embalagem, não superior a 30 dias dadata de entrega, bem como o prazo de validade. Pacote de 800g.

1775811

UN 202,000 10,4800 2.116,96CAFE SOLÚVEL GRANULADO, grãos selecionados, torrados em suspensão queproporciona, mas aroma e sabor ao café, acondicionado, íntegro, resistente, vedadohermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados deidentificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade doproduto, selo de pureza ABIC. O produto deverá apresentar validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem 200 gramas.

1775912

KG. 700,000 17,4900 12.243,00CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA, (resfriada em embalagens de 01 a 02quilos), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos, isento desujidades, odores estranhos e substancias nocivas, acondicionada em embalagemplástica, transparente, flexível, atóxica e resistente, contendo na embalagemidentificação da empresa, identificação da categoria e tipo de carne, data defabricação e prazo de validade de 06 meses.

1776113

KG. 850,000 5,8500 4.972,50CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA INTERFOLHADA), apresentar-secongeladas, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possaalterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios em porções individuaisem saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta aintegridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados deidentificação, procedência, número de lote, quantidade do produto. O produto deveráapresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.

1776214

KG. 500,000 4,9500 2.475,00CEBOLA, de 1ª qualidade, sem réstia, tamanho médio, com casca sã, sem ruptura,sem manchas, compacta e firme, com tamanho e coloração uniforme, isenta desujidades, parasitas e larvas, acondicionadas em embalagem transparente eresistente.

1776415

KG. 100,000 3,9700 397,00CENOURA, de 1ª qualidade, sem folhas, tamanho médio, compacta e firme, semlesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes ou rachaduras, comcoloração e tamanho uniforme, acondicionadas em embalagem transparente eresistente.

1776516

CX 200,000 3,1000 620,00CHÁ acondicionado em envelope individual, tipo sache, de papel impermeável, comvedações mecânicas (selagem), embalagem deverá trazer externamente os dadosde identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidadedo produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da datade entrega. Peso aproximado por sache 10g. Sabores: Erva doce, camomila,cidreira, hortelã, maçã.

1776617

PCT 20,000 7,6200 152,40COLORAU EM PÓ FINO, homogêneo, obtido de frutos maduros de urucum, limpos,dessecados e moídos, de coloração amarela, com aspecto, cor, cheiro e saborpróprio, isento de materiais estranhos, e a sua espécie, acondicionado em sacoplástico transparente e atóxico, hermeticamente vedado e resistente.A embalagemdeverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número dolote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deveráapresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega naunidade. Pacote com 01 kg

1776718
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UN 60,000 10,2500 615,00DOCE DE LEITE, composição: leite e/ou leite em pó integral reconstituído, açúcar,soro de leite e/ou soro de leite em pó reconstituído, glicose e amido, sem corantesartificiais, não contem gluten, em embalagem de plástico atóxico de 900 gramas,isento de sujidades, odores estranhos e substancias nocivas. A embalagem deveráconter externamente os dados de identificação e procedência, informaçõesnutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Deveráapresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.Embalagem com 900 gramas.

1776919

UN 600,000 3,6900 2.214,00EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO isentos de peles e sementes, sem aditivoou conservante, acondicionado em lata sem ferrugem e/ou sem amassados. Aembalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,número do lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Oproduto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data deentrega. Embalagem de 350g.

1777020

PCT 120,000 12,3900 1.486,80FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, sem fermento, enriquecida com ferro e acidofólico, embalada em envelope individual, tipo sachê de papel impermeável resistente,não violados, resistentes, isento de sujidades, odores estranhos e substanciasnocivas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação eprocedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, quantidade doproduto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir dadata de entrega. Pacote com 05 kg.

1777221

UN 50,000 5,8500 292,50FERMENTO EM PÓ QUIMICO composição: fermento biológico, seco, instantâneo,composto de pirofosfato, ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato demono-cálcio, hermeticamente fechada. Acondicionados em latas aluminizadas, nãovioladas, resistentes. Na lata deverá conter externamente os dados de identificaçãodo produto, marca do fabricante, data de fabricação, informações nutricionais,número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6(seis) meses a partir da data de entrega. Lata com 250 g.

1777322

KG. 1.000,000 3,0400 3.040,00LARANJA, madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução, notamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes ecom brilho, isento de sujidades, odores estranhos e substancias nocivas.
1777523

PCT 1.800,000 8,4000 15.120,00LEITE EM PÒ PASTEURIZADO, padronizado, carboidratos 100% lactose, com 3% a3,3% de gordura, sem glutem e sem sabor, contendo data de fabricação e prazo devalidade, isento de mofo, odores estranhos e substancias nocivas, pacote de 400gramas.

1777624

KG. 1.200,000 5,9700 7.164,00MAÇA GALA OU FUGI frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução notamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho,isento de sujidades, odores estranhos e substancias nocivas.
1777725

UN 200,000 4,7200 944,00MARGARINA, com 50 a 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aosmesmos, contendo Omega 3 e 6, vitaminas A, D e E e deverão estar isentos deranço e de outras características indesejáveis. Embalagem de polietileno leitoso eresistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conterexternamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais,número de lote. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir dadata de entrega. Embalagem com 500 gramas

1777826
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PCT 170,000 2,8700 487,90MASSA COM OVOS - PARAFUSO, ESPAGUETTI E FARFALLE, isento desujidades, odores estranhos e substancias nocivas. A embalagem deverá conterexternamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais,número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deveráapresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacotecom 500 gramas.

1777927

UN. 450,000 4,0700 1.831,50OLEO DE SOJA, LITRO COM 900ML, de primeira qualidade, 100% natural,comestível, extrato refinado, limpo, a embalagem deverá conter externamente osdados de identificação e procedência, número de lote, data de fabricação,quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses apartir da data de entrega. Embalagem com 900 ml.

1778128

UN 10,000 3,7200 37,20ORÉGANO acondicionado em embalagem plástica atóxica, hermeticamentefechada, resistente, isento de sujidades, odores estranhos e substancias nocivas. Aembalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,número do lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Deveráapresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacotecom 0,100 gramas.

1778229

KG 300,000 8,3700 2.511,00PAO - FATIADO INTEGRAL, acondicionado em embalagem plástica atóxica,fechada, resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados deidentificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data devalidade, quantidade do produto.

1778430

KG. 260,000 7,9500 2.067,00PAO FRANCES, de boa qualidade, macio e fresco.1778531
PCT 150,000 2,9900 448,50SAGU, contendo fécula de batata, isento de sujidades, odores estranhos esubstancias nocivas. A embalagem deverá conter externamente os dados deidentificação e procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade,quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses apartir da data de entrega. Embalagem com 500g.

1778732

KG 100,000 1,5000 150,00SAL REFINADO IODADO kg1778833
UN. 40,000 2,7000 108,00VINAGRE DE MACA (750ml), acondicionado em embalagem plástica, resistente etransparente de 750 ml, sem corantes e/ou aditivos químico, em perfeitas. Aembalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,número do lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Deveráapresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.

1779034

KG. 50,000 8,9800 449,00BATATA SALSA LAVADA nova, de 1ª qualidade, tamanho grande, compacta efirme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, isenta desujidades, parasitas e larvas; acondicionadas em embalagem transparente eresistente, com etiqueta de prazo de validade semanal.

1779235

PCT 30,000 5,9500 178,50BISCOITO DOCE (SEM LACTOSE) -Nenhum ingrediente poderá conter lactose.Embalagem 200 gramas1779336
UN 50,000 5,9500 297,50BROCOLIS VERDE novo, de 1ª qualidade, tamanho grande, com folhas sãs, semruptura, isento de sujidades, odores estranhos e substancias nocivas. Acondicionadaem embalagem transparente e resistente, com etiqueta de prazo de validadesemanal.

1779437
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KG 120,000 13,2200 1.586,40CARNE DE FRANGO (FILÉ) apresentar-se congeladas, livre de parasitas e dequalquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração,odor e sabor próprios em porções individuais em saco plástico transparente eatóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. Aembalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,número  de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validademínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.

1779538

KG. 50,000 4,5700 228,50CHUCHU VERDE,novo, de 1ª qualidade, tamanho médio, com casca sã, semruptura, acondicionado em embalagem transparente e resistente, com etiqueta deprazo de validade semanal.
1779639

KG. 50,000 5,4700 273,50COUVE-FLOR, novo, de 1ª qualidade, tamanho médio, com flor sã, sem ruptura,acondicionado em embalagem transparente e resistente.1779740
PCT 30,000 5,9000 177,00FARINHA LACTEA, alimento a base de farinha de trigo enriquecida com ferro eácido fólico, açúcar, amido, sais minerais, vitaminas, sal e aveia. Acondicionado emrecipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo,isento de sujidades, odores estranhos e substancias nocivas. A embalagem deveráconter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, datade fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentarvalidade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Contendoaproximadamente 400g.

1779941

UN. 100,000 5,9000 590,00IOGURTE ZERO LACTOSE, para dietas com restrição de lactose, contendo data defabricação e prazo de validade de no mínimo 30 dias, isento de mofo, odoresestranhos, e substancias nocivas, de 900 ml.
1780142

LT 150,000 4,6900 703,50LEITE UHT SEMIDESNATADO - ZERO LACTOSE, para dietas com restrição delactose de 1 litro, contendo data de fabricação, e prazo de validade, isento de mofo,odores estranhos e substancias nocivas.
1780343

KG. 730,000 4,4400 3.241,20MAMAO, com 80% a 90% de maduração, frutos de tamanho médio, comaproximadamente 400g, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor daespécie, sem ferimentos ou defeitos. Firmes e com brilho livre de sujidades,parasitas ou larvas.

1780444

KG. 60,000 5,9900 359,40MANGA, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aromae sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. livre de sujidades,parasitas e larvas.
1780545

PCT 100,000 3,8900 389,00MASSA COM OVOS - CABELO DE ANJO, LETRINHAS E CONCHINHA, isento desujidades, odores estranhos e substancias nocivas. A embalagem deverá conterexternamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais,número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deveráapresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacotecom 500 gramas.

1780646

KG 70,000 8,4200 589,40PAO - FATIADO, acondicionado em embalagem plástica atóxica, fechada,resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação eprocedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidadedo produto.

1780747

KG. 50,000 5,0000 250,00TOMATE, tamanho grande, com grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade,com casca sã, sem ruptura, aspecto globoso, cor vermelhas, de polpa firme eintacta, isento de enfermidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitase larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes ourachaduras, acondicionadas em embalagem transparente e resistente.

1780948
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LT. 1.200,000 4,4600 5.352,00LEITE UHT INTEGRAL, em embalagem Tetra Pak, 01 litro, contendo data defabricação e prazo de validade, isento  de mofo, odores estranhos e substanciaisnocivas.
1803449

PCT 50,000 14,4600 723,00ACUCAR REFINADO ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, PROCEDÊNCIANACIONAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA,HERMETICAMENTE FECHADA, RESISTENTE. O PRODUTO DEVERÁ SERISENTO DE MOFO, FERMENTAÇÃO, ODORES ESTANHOS E SUBSTÂNCIASNOCIVAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DEIDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁAPRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DEENTREGA. PACOTE COM 05 KG.

1803650

PCT 150,000 17,9500 2.692,50CEREAL MATINAL- Sabor natural milho. Apresentando-se como flocos de milhoaçucarados. Flocos ligeiramente vitrificados, marrom dourado, recoberto por levecrosta branca, levemente doce maltado e textura crocante. Isento de mofo,substâncias nocivas, odores ou sabor diferentes da sua composição normal. Norótulo deverá constatar a denominação do produto de acordo com a sua designaçãoe classificação. Rotulagem nutricional Obrigatória. Embalagem em pacotes deplástico resistente de 200 gramas cada.

1869151

PCT 30,000 6,7000 201,00LENTILHA, constituídos de grãos inteiros, isento de sujidades, odores estranhos esubstanciais nocivas. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, incolor,hermeticamente fechada, resistente. A embalagem deverá conter externamente osdados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, datade validade, quantidade do produto. Deverá apresentar validade de mínima de 06(seis  meses) a apartir da data de entegra. Pacote com 0,500 gramas>

1869352

KG 100,000 2,0000 200,00MELANCIA, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho,aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. Livre desulidades, parasitas e larvas.
1869453

UN. 56,000 13,1900 738,64CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EXTRA FORTE, COM SELO DE PUREZA ABIC,EMBALADO A VACUO,CAIXA COM 500 GR.1886654
PCTE. 200,000 7,1300 1.426,00BISCOITO DOCE, SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE, LEITEOU COCO- características: o produto deve apresentar-se íntegro, com sabor e odoragradável. Embalagem com aproximadamente 650g do produto. Com prazo devalidade de 8 meses.

1894655

PCT 40,000 5,2700 210,80ERVILHA VERDE CONGELADA - características: sabor, aroma e textura próprias,100% natural.Congelado a -18°C. Embalagem de polietileno contendo 350g e asseguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade. lote einformações nutricionais.

1894756

PCT 80,000 7,0000 560,00PÓ PARA GELATINA - Com pouco açúcar. Fabricada com tecnologia adequada,aspecto, cor e cheiro característico. Isentos de sujidades. A em balagem deveráconter dados de informações nutricional, quantidade do produto. Embalagem de até1KG. Diluição mínima de 5 litros. Sabores: uva, morango, abacaxi, pêssego e limão.Prazo de validade mínimo de 6 meses e data de fabricação.

1894857

PCTE. 30,000 5,5400 166,20MILHO VERDE CONGELADO - Características: sabor, aroma e textura próprios,100% natural. Congelado a -18°C. Embalagem de polietileno contendo 350g e asseguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote einformações nutricionais.

1894958
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PCTE. 55,000 2,8700 157,85CANJIQUINHA DE MILHO (QUIRERA) - Embalagem: deve estar intacta,acondicionadas em pacotes de polietileno transparente bem vedado, embalagem de500g. Data de fabricação: 30 dias. Prazo de validade: mínimo 6 meses.
1895059

LT 110,000 8,9000 979,00SUCO NATURAL CONCENTRADO - Sabor 100% natural da fruta, sem corantes econservantes. Sabores: pêssego, laranja, abacaxi e manga, em abalagem de 500mle validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Com armazenamento àtemperatura ambiente. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintesinformações: nome e /ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informaçõesnutricionais.

1895160

KG 450,000 5,9700 2.686,50FEIJÃO PRETO-  de primeira qualidade. Procedência natural de safra corrente. Serápermitido limite de 2 porcento de impurezas e materiais estranhos. Embalado empacotes plásticos, atóxico, transparente e resistente. pacote de 1kg.
1895261

PCTE. 15,000 5,7200 85,80FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - De primeira qualidade, grossa, sem glútem.Embalagem de 1kg.1895362
KG. 60,000 6,7900 407,40MELÃO - Selecionado, de cor amarela, frutos de boa qualidade no grau máximo deevolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras ecom brilho. Livre de sujidades, parasitas e larvas.

1895463

PCTE. 10,000 12,9900 129,90ARROZ QUEBRADINHO,  isento de sujidades, materiais estranhos e mofos, safracorrente e procedência nacional, embalagem plástica atóxica limpa não violados,resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, aembalagem deverá conter  externamente os dados de identificação e procedência,informação nutricional, número de lote. data de validade, quantidade do produto. Oproduto deverá apresentar data de fabricação recente e validade mínima de 06 (seis)meses a partir da data de entrega na unidade. Pacote de 5 Kg.

1913064

PCTE. 200,000 5,9500 1.190,00BISCOITO salgado, tipo cream Craker, produzido a patir de matérias primas sãs elimpas, sem corante, consistência crocante, sem quebras, sem recheio, semcobertura, não serão aceitos produtos murchos. em embalagem primária depolietileno transparente, impermeáveis e lacrados. Validade de 06 meses a partir dadata de entegra do produto.Pacote 400g

1913165

KG 650,000 18,4900 12.018,50CARNE BOVINA DE 1ª, COXÃO MOLE EM CUBOS, sem osso, e nervos, magra,isenta de sujidades, odores estranhos e substâncias nocivas. Acondicionadas emembalagem plástica, transparente, flexível atóxica e resistente, contendo naembalagem identificação da empresa, identificação da categoria e tipo da carne,data de fabricação e prazo de validade de 06 (seis)meses.

1913266

KG 200,000 2,2000 440,00FUBÁ DE MILHO AMARELO - Produto feito com a farinha de moída e enriquecidacom ferro e ácido fólico. A embalagem do produto deve conter registro da data defabricação, peso e validade estampada no rótulo da embalagem. Pacote de 1Kg.
1913367

PCTE. 225,000 2,7000 607,50CANJICA BRANCA- Embalagem deve estar intacta, acondicionadas em pacotes depolietileno transparente bem vedado, embalagem de 500g. Data de fabricação: 30dias. Prazo de validade: mínima de 6 (seis)meses.
1913468

KG 25,000 3,4900 87,25ABOBORA (TIPO MORANGA) de boa qualidade, madura, sem ferimenentos, isentode sujidades, odores estranhos e substâncias nocivas.1913569
KG 60,000 3,9900 239,40ABACATE de 1º qualidade maduros, pronto para consumo. com casca sã e semrupturas; isenta de sujidades, parasitas e larvas; acondicionada em embalagemtransparente e resistente, com etiqueta de prazo de validade semanal.

1913670

CX 5,000 8,3200 41,60CHÁ MATE NATURAL CAIXA COM 25 SAQUINHOS1914071
TOTAL DO PROCESSO: 126.538,60

TOTAL: 126.538,60


