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26/2019

26/2019

16/05/2019

16/05/2019
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Item

1 50,000

Quantidade

PCT

Unid

Açucar refinado. Pacote de 5 kg, com 

Especificação

________

Marca

10,2400

Preço Unit. Máximo

512,0000

Total Preço Máximo

identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 6 meses a 

contar da data da entrega. (8704)

2 600,000 PCT Arroz parbolizado, pacote de 5 kg, com 

________

11,0600 6.636,0000

identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação e 

validade. De procedência nacional e de 

safra corrente. Isento de mofo, de 

odores estranhos e de substancia nocivas.

 O produto não deve apresentar grãos 

disformes (grão queimado, pedras, cascas 

e carunchos). Validade mínima de 6 meses 

a contar da data de entrega. (24492)

3 300,000 CX caldo de bacon (cx c/ 6 und). (19353)

________

1,3900 417,0000

4 300,000 CX caldo de feijão (cx c/ 6 und). (19354)

________

1,3900 417,0000

5 300,000 CX caldo de galinha (cx c/ 6 und). (19355)

________

1,3900 417,0000

6 300,000 CX CALDO DE LEGUMES, caixa com 6 unidades 

________

1,6700 501,0000

(8177)

7 600,000 UND Ervilha lata de 200 gr, não amassadas, 

________

2,1100 1.266,0000

sem ferrugem, com identificação no 

produto, rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 12 meses, 

data de fabricação não superior a 30 

dias. (9641)

8 300,000 LT Extrato de tomate, concentrado. Lata de 

________

9,4200 2.826,0000

840 gr, não  amassadas, sem ferrugem, 

com identificação no produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

data de fabricação e validade. Validade 

mínima de 12 meses data de fabricação 

não superior a 30 dias. (19356)

9 100,000 PCT Farinha de mandioca. Embalagem de 1 Kg, 

________

5,3900 539,0000

com identificação do produto, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade mínima 12 meses e 

data de embalamento no máximo 30 dias. 

(19357)

10 80,000 PCT FARINHA DE ROSCA, pct 500gr (8172)

________

4,6200 369,6000

11 100,000 PCT Farinha de trigo especial. Embalagem de 

________

9,7500 975,0000

5 kg, com identificação do produto, 
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valor nutricional, peso, fabricante, 

data de fabricação e validade mínima 12 

meses e data de embalamento no máximo 30 

dias. (9643)

12 30,000 LTA FERMENTO QUIMICO. (Lata com 250g. 

________

5,7900 173,7000

Ingredientes: amido de milho ou fécula 

de mandioca, fosfato monocálcico, 

bicarbonato de sódio e carbonato de 

cálcio. Com data de fabricação e/ou lote 

e prazo de validade de, no mínimo 4 

meses). (13409)

13 600,000 PCT Fubá de milho pré-cozida. Embalagem de 

________

1,3900 834,0000

500 gr, com  identificação do produto, 

data de fabricação e validade. Validade 

mínima de três meses a contar da data de 

entrega. (9647)

14 150,000 PCT LOURO EM FOLHAS, seco, em pacote 5g 

________

1,1800 177,0000

(8185)

15 400,000 PCT Massa espaguete furadinho com ovos. 

________

2,8800 1.152,0000

Embalagem de 500 gr, com identificação 

do produto, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação e 

validade mínima 12 meses e data de 

embalamento no máximo 30 dias (19359)

16 600,000 PCT Massa tipo parafuso com ovos. Embalagem 

________

2,8800 1.728,0000

de 500 gr, com identificação do produto, 

valor nutricional, peso, fabricante, 

data de fabricação e validade mínima 12 

meses e data de embalamento no máximo 30 

dias. (19360)

17 500,000 PCT Massa tipo gravatinha com ovos. 

________

4,9100 2.455,0000

Embalagem de 500 gr com identificação do 

produto, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação e 

validade mínima 12 meses e data de 

embalamento no máximo 30 dias (19361)

18 100,000 PCT MANJERICÃO seco em flocos, pacote com 5g.

________

1,9900 199,0000

 (19362)

19 500,000 UND Milho lata de 200 gr, não amassadas, sem 

________

1,6500 825,0000

ferrugem, com identificação no produto, 

rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 12 meses, 

data de fabricação não superior a 30 

dias. (9651)

20 200,000 PC Orégano (pacote de 6 gr) (8502)

________

1,2800 256,0000

21 150,000 TB PIMENTA EM Pó. (19365)

________

3,2400 486,0000

22 420,000 PCT Sal refinado (pct 1 kg) (7457)

________

1,2900 541,8000

23 1000,000 UND SUCO EM PÓ, pacote com 35g, sendo seu 

________

0,7600 760,0000

rendimentos de 1lt, nos sabores uva, 

tangerina, morango, manga, maçã, limão e 
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laranja. (19366)

24 150,000 UND Suco concentrado de frutas,  frasco de 

________

8,4400 1.266,0000

plástico transparente com o rotulo 

indicando as informações nutricionais, 

embalagem de 500 ml contendo 

aromatizante sintetico idêntico ao 

natural, sabor maracujá. (19367)

25 150,000 UND Suco concentrado de frutas,  frasco de 

________

6,1600 924,0000

plástico transparente com o rotulo 

indicando as informações nutricionais,

embalagem de 500 ml contendo 

aromatizante sintetico idêntico ao 

natural, sabor Laranja. (19368)

26 150,000 UND Suco concentrado de frutas,  frasco de 

________

8,2300 1.234,5000

plástico transparente com o rotulo 

indicando as informações nutricionais,

embalagem de 500 ml contendo 

aromatizante sintetico idêntico ao 

natural, sabor Uva. (19369)

27 200,000 UND TEMPERO EM PASTA completo, pote com 

________

2,3400 468,0000

300gr. (19370)

28 500,000 UND Vinagre. Embalagem de 750 ml, garrafa 

________

1,4800 740,0000

plástica, com identificação do produto, 

valor nutricional, peso, fabricante, 

data de fabricação e validade mínima 12 

meses e data de embalamento no máximo 30 

dias (19371)

29 300,000 CX Creme de leite cx 200 gr (9178)

________

2,4600 738,0000

30 900,000 UND Óleo de soja refinado. Embalagem de 900 

________

3,2100 2.889,0000

ml, não amassadas, com identificação do 

produto, rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, fabricante, data da 

fabricação e validade. Validade mínima 

de 6 meses a contar da data de entrega. 

(19372)

31 150,000 UND Amido de Milho. Caixa de 500 gr, com 

________

3,7200 558,0000

identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data da fabricação e 

validade. Validade mínima de 6 meses a 

contar da data da entrega. (19373)

32 150,000 PCT Colorífico, pct com 100 gr. (9639)

________

1,8600 279,0000

33 50,000 UND Canela em pó, peso liquido 30 gramas. 

________

3,5100 175,5000

Validade mínima no ato da entrega de 3 

meses. (17321)

34 150,000 PCT Maionese. Embalagem de plástico atóxica 

________

3,5900 538,5000

de 500 gr, lacrada, com identificação do 

produto, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação e 

validade mínima 12 meses e data de 

embalamento no máximo 30 dias. (9653)
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35 100,000 UND Amaciante de carne (Sal, amido, alho, 

________

27,8200 2.782,0000

cebola, gordura vegetal, pimenta 

vermelha, papaína, salsa), pacote de 1,

1kg. (19376)

36 50,000 UND Alho triturado embalagem de 3kg,  com 

________

17,7600 888,0000

data de fabricação e validade legível. 

(19377)

37 30,000 UND Tempero completo sem pimenta em 

________

26,7900 803,7000

embalagem de 4,760kg com data de 

fabricação e validade legível (19378)

38 100,000 UND Tempero para saladas em sache, embalagem 

________

3,7200 372,0000

com 12 unidades. (19379)

39 100,000 UND Tempero para arroz em sache, embalagem 

________

3,7200 372,0000

com 12 unidades. (19380)

40 100,000 UND Tempero para Feijão em sache, embalagem 

________

3,7200 372,0000

com 12 unidades. (19381)

41 100,000 UND Tempero para carne em sache, embalagem 

________

3,7200 372,0000

com 12 unidades. (19382)

42 20,000 UND Sal Grosso, PCT de 1Kg,  com data de 

________

1,7900 35,8000

fabricação e validade legível. (19383)

43 25,000 UND Mostarda escura, 1kg,  com data de 

________

12,0500 301,2500

fabricação e validade legível. (19384)

44 25,000 UND Mostarda amarela, 1kg,  com data de 

________

12,0500 301,2500

fabricação e validade legível. (19385)

45 100,000 PCT Batata palha, pct com 400 gramas, data 

________

14,9500 1.495,0000

de fabricação e validade legível. (19386)

46 200,000 PCT Arroz branco,. Tipo 1, polido, classe 

________

9,0100 1.802,0000

longo fino, embalagem contendo 5kg. Com 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. Isento de mofo, odores 

estranhos e substancias nocivas. O 

produto não deve apresentar grãos 

disformes (grão queimado, pedras, cascas 

e carunchos) Prazo de mínimo de validade 

de 6 meses. (24493)

47 100,000 UND Achocolatado em pó. Sem lactose, a base 

________

6,0500 605,0000

de cacau em pó. Lata de 400 gramas, não 

amassadas, sem ferrugem, com 

identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 6 meses a 

contar da data de entrega. (23671)

48 150,000 UND Sardinha em óleo comestível. Embalagemde 

________

2,9800 447,0000

125 gr, lata não amassada, sem ferrugem, 

com identificação do produto, data de 

fabricação, prazo de validade, valor 

nutricional, peso deve constar na 

embalagem de registro. (12333)

49 100,000 PCT Fermento de bolo em pó químico, aspecto, 

________

5,1500 515,0000
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cor, cheiro e sabor próprio. Pote 

plástico de 250 gr, validade de no 

mínimo 12 meses e com data de 

embalamento não superior a 30 dias. 

(23683)

50 50,000 UND Doce de leite  de primeira qualidade 

________

6,3200 316,0000

pote de  400 gr, com identificação 

produto, rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso fabricante, data de 

fabricação e validade. (21168)

51 200,000 KG Bacon Defumado em manta embalado a vácuo,

________

26,9800 5.396,0000

 com identificação do produto, rótulo 

contendo fabricante, validade, 

temperatura de estocagem e registro do 

produto no SIF ou CISPOA. (19289)

52 200,000 KG Costelinha de Porco defumada embalado a 

________

28,1800 5.636,0000

vácuo, com identificação do produto, 

rótulo contendo fabricante, validade, 

temperatura de estocagem e registro do 

produto no SIF ou CISPOA. (24499)

53 300,000 KG LINGUIÇA MISTA DEFUMADA, com 

________

15,9900 4.797,0000

identificação do produto, rótulo 

contendo fabricante, validade, 

temperatura de estocagem e registro do 

produto no SIF ou CISPOA. (19290)

54 600,000 KG BIFE DE COXÃO DURO BOVINO, resfriado, 

________

18,1100 10.866,0000

fresco, não congelado, embalagem 

plástica, sem acúmulo de líquidos em seu 

interior, com identificação do produto, 

rótulo contendo a data de abate, peso, 

fabricante, validade, temperatura de 

estocagem e registro do produto no SIF 

ou CISPOA. (19291)

55 1000,000 KG Carne bovina moída, sem gordura, tipo 

________

18,4800 18.480,0000

patinho, de 1ª, apresentando 

consistência firme e cor vermelho-vivo. 

Proveniente de abatedouros registrados e 

fiscalizados pelas autoridades 

competentes. Carne inspecionada, 

transportada em temperatura inferior a 

5° C (cinco graus celsius), em 

recipiente isotérmico. Acondicionadas em 

embalagens resistentes, transparente e 

lacrada, empacotado com no máximo 1 kg, 

sem acúmulo de líquido em seu interior, 

com identificação do produto, tipo de 

carne, corte, peso, prazo de validade e 

selo de inspeção. Quando a carne for 

fracionada, o rótulo deverá ser 

reproduzido e fixado nas embalagens de 

todas as peças. (24500)
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56 200,000 KG Carne bovina coxão mole, fresca e 

________

21,8200 4.364,0000

congelada, isenta de cartilagens, osso e 

com máximo de 5% de gordura, embalagem 

plástica de 1kg, sem acúmulo de líquido 

em seu interior, com identificação do 

produto, tipo de carne, corte, peso, 

prazo de validade e selo de inspeção. 

Quando a carne for fracionada, o rótulo 

deverá ser reproduzido e fixado nas 

embalagens de todas as peças. Apresentar 

consistência firme e cor vermelho-vivo. 

Proveniente de abatedouros registrados e 

fiscalizados pelas autoridades 

competentes. Carne inspecionada, 

transportada em temperatura inferior a 

5° C (cinco graus celsius), em 

recipiente isotérmico. (24501)

57 200,000 KG FIGADO BOVINO, resfriado, fresco, não 

________

11,3500 2.270,0000

congelado, embalagem plástica, sem 

acúmulo de líquidos em seu interior, com 

identificação do produto, rótulo 

contendo a data de abate, peso, 

fabricante, validade, temperatura de 

estocagem e registro do produto no SIF 

ou CISPOA. (19292)

58 100,000 KG LINGUA, fresca, resfriada, não congelado,

________

14,8900 1.489,0000

 embalagem plástica, sem acúmulo de 

líquidos em seu interior, com 

identificação do produto, rótulo 

contendo a data de abate, peso, 

fabricante, validade, temperatura de 

estocagem e registro do produto no SIF 

ou CISPOA. (19293)

59 800,000 KG CARNE BOVINA tipo PALETA SEM OSSO, 

________

14,1200 11.296,0000

fresca, embalagem plástica, sem acúmulo 

de líquidos em seu interior, com 

identificação do produto,rótulo contendo 

a data de abate, peso, fabricante, 

validade, temperatura de estocagem e 

registro do produto no SIF ou CISPOA. 

(19295)

60 1000,000 KG CARNE BOVINA tipo PALETA SETE, embalagem 

________

17,2500 17.250,0000

plástica, sem acúmulo de líquidos em seu 

interior, com identificação do produto, 

rótulo contendo a data de abate, peso. 

Registro do produto no SIF ou CISPOA. 

(8184)

61 1500,000 KG COSTELA SUINA, fresca e sem pele, 

________

15,6500 23.475,0000

RESFRIADA sem excesso de gordura, 

embalagem plástica, sem acúmulo de 

líquidos em seu interior, com 
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identificação do produto, rótulo 

contendo a data de abate, peso, 

fabricante, validade, temperatura de 

estocagem e registro do produto no SIF 

ou CISPOA. (19297)

62 2500,000 KG COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM DORSAL, 

________

5,3600 13.400,0000

NÃO INTERFOLHADA, fresca e ou congelada, 

sem acúmulo de líquidos em seu interior, 

com identificação do PRODUTO, rótulo 

contendo a data de abate, peso, 

fabricante, validade, temperatura de 

estocagem e registro do produto no SIF 

ou CISPOA. (19298)

63 1000,000 KG COXA COM SOBRECOXA DE GALINHA CAIPIRA, 

________

5,9200 5.920,0000

fresca e ou congelada, sem acúmulo de 

Líquidos em seu interior, com 

identificação do produto, rótulo 

contendo a data de abate, peso, 

fabricante, validade, temperatura de 

estocagem e registro do produto no SIF 

ou CISPOA. (19299)

64 200,000 UND CARNE DE FRANGO EMPANADA, tipo tirinhas, 

________

27,6100 5.522,0000

congelada, embalagem plástica de 2,5KG, 

sem acúmulo de líquidos em seu interior, 

com identificação do produto, rótulo 

contendo a data de abate, peso, 

fabricante, validade, temperatura de 

estocagem e registro do produto no SIF 

ou CISPOA. (19300)

65 500,000 UND FILÉ DE PEITO DE FRANGO, sem osso, 

________

10,2900 5.145,0000

fresco ou congelado. Embalagem plástica 

IQF de 1Kg, sem acúmulo de líquidos em 

seu interior, com identificação do 

produto, rótulo contendo a data de abate,

 peso, fabricante, validade, temperatura 

de estocagem e registro do produto no 

SIF ou CISPOA. (19301)

66 250,000 KG GALINHA CAIPIRA, embalagem plástica, sem 

________

4,8400 1.210,0000

acúmulo de líquidos em seu interior, com 

identificação do produto, rótulo 

contendo a data de abate, peso, 

fabricante, validade, temperatura de 

estocagem e registro do produto no SIF 

ou CISPOA. (8169)

67 1000,000 LT LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, embalagem 

________

2,6800 2.680,0000

Tetra Pack de 1 litro, com identificação 

do produto, rótulo com ingredientes, 

valor nutricional, peso, fabricante, 

data de fabricação e validade. Validade 

mínima de 3 meses a contar da data da 

entrega. (13394)
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68 300,000 KG LINGUICINHA DE FRANGO pct com 800GR, 

________

13,5000 4.050,0000

embalagem plástica, sem acúmulo de 

líquidos em seu interior, com 

identificação do produto, rótulo 

contendo a data de abate, peso, 

fabricante, validade, temperatura de 

estocagem e registro do produto no SIF 

ou CISPOA. (19302)

69 1200,000 KG MÚSCULO BOVINO, sem osso, embalagem 

________

14,9000 17.880,0000

plástica, sem acúmulo de líquidos em seu 

interior, com identificação do produto, 

rótulo contendo a data de abate, peso, 

fabricante, validade, temperatura de 

estocagem e registro do produto no SIF 

ou CISPOA. (19303)

70 200,000 KG COSTELA BOVIMA SEM OSSO CONGELADA (24503)

________

17,2300 3.446,0000

71 500,000 DZ OVOS DE GALINHA, tipo 2, grandes, 

________

5,6600 2.830,0000

inteiros, sem rachaduras e limpos. 

Embalagem com data e validade e aviário 

de origem. (19304)

72 1200,000 KG PERNIL SUINO SEM PELE, embalagem 

________

9,4200 11.304,0000

plástica, sem acúmulo de líquidos em seu 

interior, com identificação do produto, 

rótulo contendo a data de abate, peso, 

fabricante, validade, temperatura de 

estocagem e registro do produto no SIF 

ou CISPOA. (19305)

73 1000,000 KG CARNE SUÍNA BISTECA, resfriada embalagem 

________

8,9500 8.950,0000

plástica, sem acúmulo de líquidos em seu 

interior, com identificação do produto, 

rótulo contendo a data de abate, peso, 

fabricante, validade, temperatura de 

estocagem e registro do produto no SIF 

ou CISPOA. (19306)

74 1000,000 KG CARNE SUÍNA PALETA, resfriada embalagem 

________

8,2400 8.240,0000

plástica, sem acúmulo de líquidos em seu 

interior, com identificação do produto, 

rótulo contendo a data de abate, peso, 

fabricante, validade, temperatura de 

estocagem e registro do produto no SIF 

ou CISPOA. (19307)

75 1000,000 KG CARNE SUÍNA PERNIL COM PELE, resfriada 

________

8,7400 8.740,0000

embalagem plástica, sem acúmulo de 

líquidos em seu interior, com 

identificação do produto, rótulo 

contendo a data de abate, peso, 

fabricante, validade, temperatura de 

estocagem e registro do produto no SIF 

ou CISPOA. (19308)

76 50,000 KG Queijo tipo mussarela, sem lactose, 

________

24,3100 1.215,5000

isento de bolor e mau aspecto de 
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conservação. Embalagem de até 1Kg, 

contendo dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, 

número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e o número de 

registro no Ministério da Agricultura/

SIF. Validade mínima de 30 dias da data 

de entrega (24504)

77 100,000 UND Requeijão cremoso tradicional, sem a 

________

7,3200 732,0000

presença de amido em sua composição. 

Constando identificação do produto, 

inclusive classificação e a marca, nome 

e endereço do fabricante, e a data de 

fabricação. Validade mínima de 3 meses, 

a contar da data de entrega. Embalagem 

primária em copo plástico próprio, 

resistente, atóxica, com peso líquido de 

220g. (24505)

78 100,000 PCT CREME DE LEITE, pct 400 gramas fresco, 

________

4,6500 465,0000

resfriado, conservado em embalagem 

plástica atóxica, contendo marca, data 

da fabricação e validade na embalagem. 

(19312)

79 250,000 UND Margarina vegetal cremosa c/ sal, 

________

4,9500 1.237,5000

resfriada, embalagem 500 gr, 80% DE 

LIPIDIOS, com identificação do produto, 

valor nutricional, peso, fabricante, 

data de fabricação e validade mínima 12 

meses e data de embalamento no máximo 30 

dias. (19313)

80 10,000 UND MANTEIGA COM SAL, obtido do creme de 

________

26,6200 266,2000

leite pasteurizado, resfriada, EMBALAGEM 

1 KG, contendo marca, data da fabricação 

e validade na embalagem. (24609)

81 30,000 PCT Linguiça Calabresa isenta de bolor e ou 

________

12,4800 374,4000

mau aspecto de conservação, embalagem de 

1 kg, conservado em embalagem plástica 

atóxica, contendo marca, data da 

fabricação e validade na embalagem. 

(24610)

82 20,000 KG Presunto cozido embalagem de 1KG, isento 

________

20,2900 405,8000

de bolor e ou mau aspecto de conservação,

 conservado em embalagem plástica 

atóxica, contendo marca, data da 

fabricação e validade na embalagem. 

(24506)

83 25,000 PCT Salsicha, congelada, pct de 5Kg, 

________

37,9000 947,5000

conservada em embalagem plástica atóxica,

 contendo marca, data da fabricação e 

validade na embalagem. (19319)

84 300,000 PCT MACARRÃO tipo TALHARIM, congelado pct 

________

5,3600 1.608,0000
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500gr, em embalagem plástica atóxica, 

contendo marca, data da fabricação e 

validade na embalagem. (19320)

85 100,000 PCT Massa para lasanha resfriada, (fresca) 

________

5,8400 584,0000

pct de 500 gr, conservada em embalagem 

plástica atóxica, contendo marca, data 

da fabricação e validade na embalagem.. 

(19322)

86 150,000 KG FILÉ DE TILAPIA, embalagem plástica com 

________

29,9600 4.494,0000

1KG, sem acúmulo de líquidos em seu 

interior, com identificação do produto, 

rótulo contendo a data de abate, peso, 

fabricante, validade, temperatura de 

estocagem e registro do produto no SIF 

ou CISPOA. (19323)

87 200,000 PCT Batata pré-cozida, cortada em tirinhas, 

________

16,5900 3.318,0000

congelada pct 2kg, em embalagem plástica 

atóxica, contendo marca, data da 

fabricação e validade na embalagem. 

(19324)

88 200,000 PCT Polenta pré-Cozida, cortada em tirinhas, 

________

13,9900 2.798,0000

congelada pct 2kg, em embalagem plástica 

atóxica, contendo marca, data da 

fabricação e validade na embalagem. 

(24507)

89 600,000 KG Aipim, sem casca e congelado, pacote de 

________

5,0500 3.030,0000

1 Kg, validade 12 meses contendo na 

embalagem informações nutricionais 

(15010)

90 250,000 KG ABOBRINHA, unidades de tamanho médio, 

________

3,7800 945,0000

unidades íntegras, fresca e limpas, sem 

machucados. (8146)

91 700,000 UND ALFACE LISA, folhas íntegras, frescas e 

________

1,9700 1.379,0000

limpas de tamanho médio. (19325)

92 100,000 PCT Alho graúdo, sem machucados e 

________

2,8900 289,0000

brotamentos. Não devem estar murcho. 

Pacote de 100 gramas. (24508)

93 500,000 KG BANANA COMUM, unidades de tamanho médio, 

________

2,3500 1.175,0000

frutas firmes, sem machucados, grau 

médio de amadurecimento, cor uniforme e 

limpas. (8148)

94 200,000 KG Banana Branca. Tamanho médio, frutas 

________

2,9200 584,0000

firmes, sem machucados, grau médio de 

amadurecimento, cor uniforme e limpas. 

(24509)

95 1000,000 KG BATATA DOCE ROXA, unidades grandes, 

________

2,7500 2.750,0000

íntegras, frescas e limpas, sem 

rachaduras e perfurações. (8152)

96 1600,000 KG BATATA INGLESA, unidades grandes, 

________

3,5100 5.616,0000

íntegras, frescas e limpas, sem 

rachaduras e perfurações. (8153)
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97 800,000 KG BETERRABA, unidades de tamanho médio, 

________

3,7200 2.976,0000

sem rachaduras ou perfurações, casca 

lisa e limpa. (19326)

98 800,000 UND BROCOLIS, maço frescos e limpos, com cor 

________

3,9100 3.128,0000

característica. (8144)

99 650,000 KG CEBOLA, unidades íntegras, frescas e 

________

3,6400 2.366,0000

limpas, sem perfurações. (8157)

100 500,000 MÇ CEBOLINHA, fresca e limpa, firme e sem 

________

1,9900 995,0000

folhas velhas, cor uniforme, maço com 

200gr. (19327)

101 800,000 KG CENOURA, unidades íntegras, frescas e 

________

4,1700 3.336,0000

limpas, sem rachaduras e perfurações. 

(8156)

102 700,000 KG CHUCHU, unidades íntegras, frescas, 

________

3,5900 2.513,0000

limpas, firme sem lesões, perfurações e 

cortes, tamanho e coloração uniformes, 

isenta de sujidades (8158)

103 380,000 KG COUVE-FLOR, unidades frescas e limpas, 

________

4,5100 1.713,8000

com cor característica, sem machucados. 

(19328)

104 600,000 KG FEIJÃO PRETO, tipo I, natural, 

________

5,0000 3.000,0000

constituído de no mínimo 95% de grãos 

inteiros e correspondentes à variedade 

no tamanho e cor. Maduros, limpos e 

secos. (19329)

105 500,000 KG VAGEM, unidades frescas e limpas, com 

________

9,8600 4.930,0000

cor característica. (19330)

106 600,000 KG FEIJÃO VERMELHO, tipo I, natural, 

________

6,5600 3.936,0000

constituído de no mínimo 95% de grãos 

inteiros e correspondentes à variedade 

no tamanho e cor. Maduros, limpos e 

secos. (19331)

107 900,000 KG LARANJA, unidades de tamanho médio, 

________

2,4100 2.169,0000

frutas firmes, limpas e maduras, sem 

machucados. (13438)

108 1000,000 KG MAÇÃ FUJI, vermelha, unidades de tamanho 

________

4,5500 4.550,0000

médio, frutas firmes, limpas e maduras, 

sem machucados. (19332)

109 400,000 UND MAMÃO FORMOSA, unidades de tamanho médio,

________

8,0300 3.212,0000

 frutas firmes, sem machucados, grau 

médio de amadurecimento, frutas limpas. 

(19333)

110 800,000 KG PEPINO SALADA, unidades íntegras, 

________

3,0200 2.416,0000

frescas e limpas, sem rachaduras e 

perfurações. (19335)

111 370,000 KG Pimentão verde, tamanho médio, frescos e 

________

3,6700 1.357,9000

limpos, cor e formação uniforme, sendo 

firme sem lesões, perfurações e cortes. 

(12321)

112 500,000 KG RABANETE, fresco, firme, isento de 

________

4,6000 2.300,0000

sujidades, tamanho e coloração uniformes 
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(8147)

113 800,000 UND REPOLHO, apresentando tamanho médio, cor 

________

3,9900 3.192,0000

e com formação uniforme, devendo ser bem 

desenvolvida, sem danos físicos, fresco 

e limpo. (8154)

114 500,000 MÇ SALSA LISA, fresca e limpa, firme e sem 

________

1,9900 995,0000

folhas velhas, cor uniforme, maço com 

200gr (8167)

115 800,000 KG TOMATE, grau médio de amadurecimento, 

________

4,3100 3.448,0000

unidades íntegras, frescas e limpas, sem 

perfurações. (16291)

116 300,000 KG BATATA AIPO de 1ª qualidade, fresca, 

________

5,9900 1.797,0000

firme isento de sujidades, tamanho e 

coloração uniforme. (13440)

117 500,000 UND Abacaxi tipo perola Unidades integras, 

________

5,4900 2.745,0000

frescas e limpas, sem machucados e grau 

de amadurecimento médio. (19338)

118 400,000 KG Manga Unidades integras, frescas e 

________

5,9900 2.396,0000

limpas, sem machucados e grau de 

amadurecimento médio. (19339)

119 200,000 KG MELANCIA, unidades integras, frescas e 

________

1,8600 372,0000

limpas, bom grau de amadurecimento. 

(13443)

120 500,000 UND Rúcula, fresca e limpa, firme e sem 

________

1,9900 995,0000

folhas velhas, cor uniforme, maço com 

100gr. (19347)

121 500,000 UND Agrião, fresco e limpo, firme e sem 

________

1,9900 995,0000

folhas velhas, cor uniforme, maço com 

100gr. (19348)

122 500,000 UND Couve manteiga, fresca e limpa, firme e 

________

1,9900 995,0000

sem folhas velhas, cor uniforme, maço 

com 200gr. (19349)

123 500,000 UND Espinafre, fresco e limpo, firme e sem 

________

1,9900 995,0000

folhas velhas, cor uniforme, maço com 

200gr. (19350)

124 500,000 UND Acelga, apresentando tamanho médio, cor 

________

5,0200 2.510,0000

e com formação uniforme, devendo ser bem 

desenvolvida, sem danos físicos, fresco 

e limpo. (19351)

125 50,000 UND Recarga de gás (GLP) para cilindro de 

________

297,6700 14.883,5000

45kg (8548)

126 13000,000 UND Marmitex de isopor com tampa e com 

________

1,7200 22.360,0000

capacidade mínima de 750,00ml, três 

divisórias. (19387)

127 700,000 KG Pão Francês, Unidade de 50gr. Sendo 

________

8,8200 6.174,0000

fresco, macio, feito no dia. (24510)

128 100,000 UND Pão caseiro aipim fatiado, com peso 

________

5,0000 500,0000

aproximado 500gr, fresco no dia da 

entrega. (24511)

129 100,000 UND Pão de leite fatiado, unidade com peso 

________

5,0000 500,0000

aproximado de 500gr, macio, sem presença 
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de sujidades, fresco no dia da entrega. 

(24512)

130 200,000 KG COSTELA BOVINA C/ OSSO, pouca gordura, 

________

11,8000 2.360,0000

tipo ponta. (24502)

(Valores expressos em Reais R$)

Total Máximo Geral:

398.014,7000


