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Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 150,000PC
ACHOCOLATADO EM PÓ - achocolatado em pó, instantâneo,
contendo ingredientes básicos: açúcar, cacau em pó, leite em
pó, com 10 vitaminas, pacote de 1 kg.

00002 600,000PC
ACHOCOLATADO EM PÓ - achocolatado em pó, instantâneo,
contendo ingredientes básicos: açúcar, cacau em pó, leite em
pó, com 10 vitaminas, pacote de 400 gramas.

00003 500,000KG

ALHO NACIONAL - primeira qualidade, cabeças de tamanho
médio, íntegros, em perfeita condição de apresentação. nobre,
maduro, sem partes murchas, sem fungos, sem podridão, sem
brotos, sem umidade, bem desenvolvida.

00004 300,000PC
AMENDOIM , torrado; grupo: descascado; sub-grupo:
despeliculado; classe: miúdo; tipo: único; validade de no mínimo
6 meses; pacote com 500 gramas.

00005 30,000CX

AMIDO DE MILHO - produto amiláceo extraído do milho,
fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos,
não podendo estar
úmidos, fermentados ou rançosos. sob a forma de pó, deverão
produzir ligeira
crepitação quando comprimido entre os dedos. umidade máxima
14%p/p, acidez
2,5%p/p, mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo
0,2%p/p. o produto deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega da parcela, em
embalagem de 200 gramas.

00006 1.350,000PC

ARROZ branco tipo 1 - longo fino, polido, grãos inteiros, com
teor de umidade máxima de 15%, isento de sujidades e
materiais estranhos; acondicionados em saco plástico, em
embalagens de 2 kg.

00007 150,000PC

ARROZ branco tipo 1 - longo fino, polido, grãos inteiros, com
teor de umidade máxima de 15%, isento de sujidades e
materiais estranhos; acondicionados em saco plástico, em
embalagens de 5 kg.

00008 65,000CX

AVEIA FLOCOS FINOS - aveia laminada em flocos finos. produto
deve conter alto teor de fibra e proteínas. a embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. o produto deverá apresentar validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega, em
embalagem de 200 gramas.

00009 750,000PC

AÇÚCAR CRISTAL - sólido cristalino de sabor e odor
característicos, isento de aromas estranhos e contaminantes,
com umidade máxima de 0,04% e pontos pretos de no máximo
7/100, acondicionado em saco de polipropileno, espessura
mínima de 7 microns, em embalagem de 2 kg.

00010 150,000PC

AÇÚCAR CRISTAL - sólido cristalino de sabor e odor
característicos, isento de aromas estranhos e contaminantes,
com umidade máxima de 0,04% e pontos pretos de no máximo
7/100, acondicionado em saco de polipropileno, espessura
mínima de 7 microns, em embalagem de 5 kg.

00011 2.000,000KG
BATATA INGLESA de primeira qualidade. com tamanho
uniforme, com casca lisa, sem mancha e broto em perfeita
condição de apresentação.
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00012 960,000L

BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE FRUTA - elaborado a partir de
leite pasteurizado, adicionado de soro de leite, polpa de fruta e
ingredientes naturais, sabor morango, embalagem em formato
de saco plástico firme de polietileno, com data de fabricação,
validade e lote impresso no rótulo, validade de no mínimo 03
meses a partir da data de entrega da parcela, conteúdo da
embalagem de 1 litro.

00013 1.440,000PC
BISCOITO doce tipo maizena - biscoito doce tipo maizena, dupla
embalagem, tipo 3 em 1, pacote com 400 gramas.

00014 1.440,000PC
BISCOITO tipo cream cracker - biscoito tipo cream cracker,
dupla embalagem, tipo 3 em 1, pacote com 400 gramas.

00015 1.440,000PC
BISCOITO tipo rosquinha - biscoito tipo rosquinha, sabor coco,
embalagem plástica com 400 gramas.

00016 30,000PC
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, SEM LACTOSE, sem proteÍna
do leite e sem colesterol. isento de produtos de origem animal.
com dupla embalagem. pacote com 400 gramas.

00017 30,000PC
BISCOITO ÁGUA E SAL SEM LACTOSE, sem proteÍna do leite e
sem colesterol. isento de produtos de origem animal. com dupla
embalagem. pacote com 400 gramas.

00018 300,000PC
CANJIQUINHA DE MILHO - com teor de umidade de 15% isento
de sujidades e materiais estranhos, acondicionados em saco
plástico, pacote com 1 kg.

00019 2.000,000KG

CARNE BOVINA MOÍDA DE 2° CONGELADA - produto obtido a
partir da moagem de massas musculares (carne pura) com teor
máximo de 10% de gordura, com embalagem e congelamento
imediato a temperatura de aproximadamente (-) 18ºc, em
embalagem primária de polietileno resistente, embalagem
primária de 1 kg industrializado no máximo 20 dias antes da
data de entrega da parcela e com validade mínima de 12 meses.
elaborado em frigorífico inspecionado no mínimo pela esfera
estadual, de boa procedência, garantido rigoroso padrão de
higiene, produto registrado no ministério da agricultura,
embalagem original da indústria, com selos de inspeção, rótulo e
marcas do fabricante.

00020 1.900,000KG

CARNE BOVINA MÚSCULO CONGELADA - produto sem osso,
cortada em cubos, proveniente de animais sadios abatidos em
estabelecimento inspecionado, no mínimo, pela esfera estadual,
devidamente registrado e inspecionado, embalagem individual
íntegra em película de polietileno de 1 kg, embalagem com selo
de inspeção, rótulo da indústria e registro no ministério da
agricultura.

00021 1.000,000KG

CEBOLA BRANCA de cabeça, de primeira qualidade, tamanho
médio entre 6 e 8 cm. deve ser firme, limpa, sem partes moles,
livre de doenças e brotos em perfeita condição de
apresentação.

00022 500,000KG

CENOURA de primeira qualidade. com cor característica e
tamanho uniforme, firme, limpa, sem ruga, bem formada, de
aparência e cor laranja vivo. tamanho entre 12 e 17 cm de
comprimento, máximo 2,5 cm de diâmetro. superfície lisa

00023 2.150,000KG

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA - produto in
natura, congelado, em embalagem oriunda da indústria, com
inspeção federal, com no máximo 5% de injeção de água na
carcaça, embalagem de aproximadamente 1 kg, industrializado
no máximo 20 dias antes da data da entrega da parcela e com
validade mínimo de 90 dias, embalagem com selo de inspeção,
rótulo da indústria, registro do produto no ministério da
agricultura.
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00024 540,000CX

CREME DE LEITE UHT - creme de leite uht homogeneizado, sem
necessidade de refrigeração. com prazo de validade, no
mínimo, 6 meses, a contar da data de entrega. com teor de
gordura 17%. embalagem tetra pak de 200 gramas.

00025 90,000CX

CREME DE LEITE UHT creme de leite uht homogeneizado, sem
necessidade de refrigeração. com prazo de validade, no
mínimo, 6 meses, a contar da data de entrega. com teor de
gordura 17%. embalagem tetra pak de 1kg.

00026 150,000PC

FARINHA DE MANDIOCA PRIMEIRA QUALIDADE - tipo 1, seca,
fina, ligeiramente torrada, isenta de sujidades, parasitas e
larvas, acondicionado em saco plástico, atóxico e em
embalagem de 1 kg.

00027 400,000PC
FARINHA DE TRIGO - farinha de trigo de primeira qualidade,
enriquecida com ferro e ácido fólico, isenta de sujidades e
materiais estranhos, embalagem de 1 kg.

00028 150,000PC
FEIJÃO preto, tipo 1, acondicionado em embalagem plástica
original com 1 kg.

00029 1.200,000PC

FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - novo, constituído de grãos íntegros
e sadios, com teor de umidade máxima de 15%, isento de
material terroso, sujidades e misturas de outras variedades de
espécies;  validade mínima de 05 meses a contar da entrega,
acondicionados em sacos plásticos de 1 kg.

00030 300,000PT

FERMENTO QUÍMICO - fermento químico, tipo em pó, composto
de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato
mono-cálcio, acondicionado em pote hermeticamente fechada
com 100 gramas.

00031 400,000PC

FUBÁ DE MILHO - fubá de milho amarelo novo, moído, em pó,
refinado, isento de sujidades, homogêneo, solto, enriquecido
com ácido fólico, acondicionados em saco plástico, pacote de 1
kg.

00032 900,000CX
GELATINA EM PÓ - pó para preparo de gelatina sabor morango,
embalagem com 30 gramas.

00033 3.125,000PC

LEITE EM PÓ integral - leite em pó integral, instantâneo de
matéria gorda maior ou igual a 26%, aspecto pó uniforme sem
grumos, não contendo substâncias estranhas macro e
microscopicamente visíveis, sabor e odor agradável, não
rançoso, sem adição de sacarose (açúcar), embalagem de 400
gramas.

00034 50,000CX
LEITE UHT INTEGRAL ZERO LACTOSE. contÉm 3,1% de
gordura e vitamina a, c e d. embalagem com 1 litro.

00035 300,000PC

MACARRÃO tipo espaguete massa com ovos - massa com ovos,
embalagem de 1 kg, íntegra, sem perfurações e original da
indústria, ingredientes: farinha de trigo e ovos, aspecto físico
bem conservado, não triturado pelo manuseio.

00036 1.500,000PC

MACARRÃO tipo parafuso massa com ovos - massa com ovos,
embalagem de 500 gramas, íntegra, sem perfurações, e original
da indústria, ingredientes: farinha de trigo e ovos, aspecto
físico bem conservado, não triturado pelo manuseio.

00037 600,000PT
MARGARINA - margarina vegetal com sal, mínimo de 60% de
lipídios, embalagem de 250 gramas.

00038 150,000PT
MARGARINA - margarina vegetal com sal, mínimo de 60% de
lipídios, embalagem de 500 gramas.

00039 2.160,000KG
MAÇÃ FUJI - de primeira qualidade, cor característica, tamanho
uniforme aproximadamente 90g, livre de danos mecânicos e
doenças.
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00040 2.250,000QUILO

MELANCIA de primeira qualidade, firmes, fresca, sem
deformaÇÃo e ausentes de danos mecÂnicos e doenÇas.
grau de maturaÇÃo tal que permita suportar a manipulaÇÃo, o
transporte e a conservaÇÃo  em condiÇÕes adequadas para o
consumo. com ausÊncia de sujidades, parasitas e larvas.

00041 450,000PC

MILHO DE CANJICA BRANCA - composto de grãos de canjica
em espécie branca, tipo 1, grupo fina, subgrupo branca, classe
branca, granulado, homogênio, com odor e sabor
característico, isentos de sujidades e materiais estranhos, com
validade de no mínimo 07 meses após a data da entrega da
parcela, acondicionado em embalagens plásticas de 500
gramas.

00042 600,000PC

MILHO VERDE EM CONSERVA - milho verde em conserva
embalado em sachet. ingredientes: grãos de milho verde cozido
e salmoura, sem conservantes.  com prazo de validade, no
mínimo, 24 meses, a contar da data de entrega. embalagem
com 200 gramas (peso drenado).

00043 90,000LT

MILHO VERDE LATA DE 02 KG  milho verde em conserva
embalado em sachet. ingredientes: grãos de milho verde cozido
e salmoura, sem conservantes.  com prazo de validade, no
mínimo, 24 meses, a contar da data de entrega. embalagem
com 2kg (peso drenado).

00044 1.750,000DZ
OVOS BRANCOS , selecionados, com cascas limpas, sem trincas
ou rachaduras, peso médio entre 50g

00045 2.000,000KG

PEITO DE FRANGO CONGELADO com inspeÇÃo - produto in
natura, em embalagem oriunda da indústria, com inspeção
federal, com no máximo 5%de injeção de água na carcaça,
embalagem de aproximadamente 1 kg; industrializado no
máximo 20 dias antes da data de entrega da parcela e com
validade mínima de 90 dias; embalagem com selo de inspeção,
rótulo da indústria, registro do produto no ministério da
agricultura.

00046 2.340,000KG
REPOLHO BRANCO pequeno de primeira qualidade. firme sem
partes moles, livre de doenças, com boa apresentação.

00047 450,000PC

SAL IODADO REFINADO - produto contendo sal e iodo não
tóxico, na dosagem mínima de 10 mg e máxima de 15 mg de
iodo por quilo de sal de acordo com a legislação federal
específica, embalagem de 1 kg.

00048 480,000FR
VINAGRE de Álcool claro - fermentado acético de álcool, com
embalagem plástica contendo 750 ml, resistente, íntegra, com
rótulo do fabricante e teor mínimo de ácido acético 4%.

00049 1.100,000FR
ÓLEO DE SOJA FRASCO PLÁSTICO - em frasco plástico,
embalagem de 900 ml, óleo comestível, de soja, obtido de
espécie vegetal, isento de ranço e substâncias estranhas.
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