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2.000,00  

Quantidade

PC 
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Abacaxi, tamanho médio, frutas firmes, 

Especificação

_________

Marca

4,6800

Preço Unit. Máximo

9.360,0000

Total Preço Máximo

sem machucados, grau médio de 

amadurecimento, frutas limpas. (8633)

2 600,00  KG Abacate, tamanho médio, sem machucados, _________ 5,5800 3.348,0000

bom grau de amadurecimento. (12316)

3 300,00  PCT Alho graúdo, sem machucados e _________ 3,3300 999,0000

brotamentos. Não devem estar murcho. 

Pacote de 100 gramas. (14983)

4 5.700,00  KG BANANA COMUM, unidades de tamanho médio, _________ 2,7400 15.618,0000

frutas firmes, sem machucados, grau 

médio de amadurecimento, cor uniforme e 

limpas. (8148)

5 1.700,00  KG Banana Branca. Tamanho médio, frutas _________ 3,3100 5.627,0000

firmes, sem machucados, grau médio de 

amadurecimento, cor uniforme e limpas. 

(8635)

6 2.000,00  KG BATATA INGLESA, unidades grandes, _________ 2,6600 5.320,0000

íntegras, frescas e limpas, sem 

rachaduras e perfurações. (8153)

7 400,00  KG BATATA DOCE ROXA, unidades grandes, _________ 2,6200 1.048,0000

íntegras, frescas e limpas, sem 

rachaduras e perfurações. (8152)

8 400,00  KG BETERRABA, unidades de tamanho médio, _________ 1,9200 768,0000

sem rachaduras ou perfurações, casca 

lisa e limpa. (8159)

9 600,00  UND Brócolis tamanho grande, unidades _________ 3,2600 1.956,0000

frescas e limpas, com cor 

características. (14984)

10 1.000,00  KG CEBOLA, unidades íntegras, frescas e _________ 2,7100 2.710,0000

limpas, sem perfurações. (8157)

11 800,00  KG Cenoura. Tamanho médio, frescas e limpas, _________ 2,0600 1.648,0000

 sem rachaduras e perfurações. (8636)

12 800,00  UND Couve-flor, tamanho grande, unidades _________ 4,1200 3.296,0000

limpas e frescas, sem manchas, com 

características. (17317)

13 800,00  KG Chuchu. unidades limpas e frescas, sem _________ 3,1000 2.480,0000

brotamento e não devem ser murchos. 

(8637)

16 5.000,00  KG Laranja pêra. Tamanho médio, frutas _________ 2,5300 12.650,0000

firmes, limpas e maduras, sem machucados.

 (8640)

17 500,00  KG Laranja lima. Tamanho médio, frutas _________ 4,7000 2.350,0000

firmes, maduras e limpas, sem machucados.

 (8641)

18 5.700,00  KG Maça gala. Tamanho médio, cor vermelha, _________ 6,0500 34.485,0000

firmes limpas e maduras, sem machucados. 

(8642)

19 1.800,00  KG Mamão formosa, tamanho médio, frutas _________ 4,6500 8.370,0000
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firmes, sem machucados, grau médio de 

amadurecimento, sem machucados. (12317)

20 500,00  KG Mamão papaia, tamanho médio, frutas _________ 4,5300 2.265,0000

firmes, sem machucados, grau médio de 

amdurecimento, sem machucados. (12318)

21 1.000,00  KG Caqui café tamanho médio, frutas firmes, _________ 6,2200 6.220,0000

limpas , sem machucados. (17318)

22 1.000,00  KG Caqui fugi, tamanho médio, frutas firmes, _________ 6,0500 6.050,0000

 limpas, sem machucados. (21371)

23 800,00  KG Tangerina comum tamanho médio, frutas _________ 4,4200 3.536,0000

firmes, limpas e maduras, sem machucados.

 (14987)

24 800,00  KG Tangerina poncã tamanho médio, frutas _________ 3,3700 2.696,0000

firmes, limpas e maduras, sem machucados.

 (14988)

25 1.000,00  KG Maça Argentina, tamanho médio, cor _________ 9,2200 9.220,0000

vermelha, firmes limpas e maduras, sem 

machucado. (12320)

26 2.000,00  KG Manga, unidades integras, frescas e _________ 4,0400 8.080,0000

limpas, sem machucados e grau de 

amadurecimento médio. (14989)

27 3.000,00  KG Melância. unidadesa ìntegras, frescas e _________ 1,6800 5.040,0000

limpas, bom grau de amadurecimento. 

(8644)

28 1.000,00  KG Maracujá. Unidades frescas e limpas, cor _________ 10,6000 10.600,0000

caracteristica, não podem ser murchas. 

(8645)

29 2.500,00  KG Uva comum, cachos médios, frescos, _________ 9,2500 23.125,0000

limpos, bom grau de amadurecimento, sem 

machucados. (21372)

30 800,00  KG Melão, unidades integras, frescas e _________ 4,1400 3.312,0000

limpas, bom grau de amadurecimento. 

(21373)

31 800,00  KG PEPINO SALADA, unidades íntegras, _________ 2,0600 1.648,0000

frescas e limpas, sem rachaduras e 

perfurações. (8165)

32 300,00  KG Pimentão verde, tamanho médio, frescos e _________ 5,2100 1.563,0000

limpos, cor e formação uniforme, sendo 

firme sem lesões, perfurações e cortes. 

(12321)

33 400,00  KG Vagem, unidades frescas e limpas, cor _________ 5,0600 2.024,0000

característica, não podem ser murchas. 

(21374)

34 2.500,00  KG TOMATE, grau médio de amadurecimento, _________ 4,1400 10.350,0000

unidades íntegras, frescas e limpas, sem 

perfurações. (8155)

35 500,00  MÇ Salsa, maço de 200 gramas, fresca, não _________ 2,3500 1.175,0000

podem estár murchas. (9625)

36 500,00  MÇ Cebolinha. maço de 200 gramas, fresca, _________ 2,3500 1.175,0000

não podem ser murchas. (8648)

37 500,00  UND REPOLHO, apresentando tamanho médio, cor _________ 1,8100 905,0000

e com formação uniforme, devendo ser bem 

desenvolvida, sem danos físicos, fresco 
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e limpo. (8154)

Total Máximo do Lote:

211.017,0000

14

 Lote: 2

920,00  KG Feijão preto, unidades limpas e frescas _________ 5,0600 4.655,2000

sem perfurações e presença de insetos, e 

de bom cozimento. (14985)

15 600,00  KG Feijão vermelho, unidades limpas e _________ 8,7100 5.226,0000

frescas sem perfurações e presença de 

insetos, e de bom cozimento. (14986)

38 40,00  KG Arroz branco,. Tipo 1, polido, classe _________ 2,9600 118,4000

longo fino, embalagem contendo 1kg. 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 mínimo de validade de 

6 meses. (23670)

39 800,00  UND Achocolatado em pó. Sem lactose, a base _________ 6,1100 4.888,0000

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)

40 100,00  PCT Bicarbonato de sódio: pó branco, de _________ 1,8500 185,0000

primeira qualidade, isento de materiais 

estranhos e sujidades. Embalagem em 

polietileno, resistente e transparente. 

A embalagem deve contem 100gr do produto,

 informações nutricionais, data de 

fabricação e validade, número do lote e 

peso. O produto deve estar em perfeito 

estado de conservação, sem umidade, e 

sem qualquer alteração de aroma, 

coloração e características sensoriais. 

(21376)

41 730,00  PCT Açúcar refinado especial, fabricado de _________ 11,2900 8.241,7000

cana de açúcar livre de fermentação, 

isento de matéria terrosa, de parasitos 

e de detritos animal e vegetal.  Pacote 

de 5 kg, com identificação do produto, 

rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade. E que não contém 

glúten. Validade mínima de 6 meses a 

contar da data de entrega. (23672)

42 100,00  UND Açúcar de baunilha de 40gr. Validade _________ 2,4800 248,0000

mínima no ato da entrega de 3 meses. 

(21378)

43 520,00  PCT Arroz parbolizado, pacote de 5 kg, com _________ 12,0500 6.266,0000

identificação do produto, rótulo com 
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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. (23673)

44 620,00  PCT Biscoito salgado, água e sal, tipo _________ 5,8100 3.602,2000

craker, com consistência crocante, sem 

gordura trans, pacotes com 400 gramas 

prazo de validade de no mínimo 12 meses, 

com data de fabricação não superior a 30 

dias. A rotulagem deve conter no mínimo 

as seguintes informações: nome e/ou 

marca, ingredientes, data de validade, 

lote e informações nutricionais. (23674)

45 622,00  PCT Bolacha Maria, pacotes com 400 gramas _________ 4,4600 2.774,1200

com identificação do produto, com 

consistência crocante, valor nutricional,

 peso, fabricante, data de fabricação e 

validade. Prazo de validade de no mínimo 

12 meses, data de fabricação não 

superior a 30 dias. (23675)

46 632,00  PCT Bolacha de leite, pacote com 400 gramas _________ 4,4200 2.793,4400

com identificação do produto, com 

consistência crocante, valor nutricional,

 peso, fabricante, data de fabricação e 

validade. Prazo de validade de no mínimo 

12 meses, data de fabricação não 

superior a 30 dias. (23676)

47 642,00  PCT Biscoito tipo cream cracker integral, _________ 6,0000 3.852,0000

salgada, integral, tipo água e sal. Sem 

gordura trans. Pacotes com 3 embalagem, 

embalagem de polipropileno, resistente, 

atóxica, lacrada, contendo 400 gramas. 

Validade mínima de 8 meses após a data 

de fabricação. (12332)

48 555,00  UND Bolacha tipo Maria, doce, sem leite e _________ 4,3300 2.403,1500

sem lactose, inteiros, pacotes com 360 a 

400  gramas com identificação do produto,

 valor nutricional, peso, fabricante, 

data de fabricação e validade. Prazo de 

validade de no mínimo 6meses, data de 

fabricação não superior a 30 dias. 

(21379)

49 600,00  PCT Bolacha Maisena, doce, tipo maisena de _________ 4,4700 2.682,0000

boa qualidade, sem leite e sem lactose, 

inteiros, constatando identificação do 

produto, inclusive classificação e marca,

 nome e endereço do fabricante e a data 

de fabricação. Validade mínima de 6 

meses a contar da data de entrega. 

Pacote de 360 a 400gr. (21380)
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50 100,00  PCT Cereal infantil, pacote de 200 gr, _________ 6,5400 654,0000

sabores variados, embalagem com 

identificação do produto, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade. Prazo de validade 

de no mínimo 12 meses, data de 

fabricação não superior a 30 dias. 

(17319)

51 332,00  UND Café solúvel granulado, embalagem de _________ 11,0600 3.671,9200

vidro com identificação do produto, 

valor nutricional, peso, fabricante, 

data de fabricação e validade mínima 12 

meses e data de embalamento no máximo 30 

dias. Embalagem 200 g. (18967)

52 1.550,00  CX Café torrado e moído, caixa com 500 _________ 9,4500 14.647,5000

gramas, tradicional, com selo de pureza 

ABIC, embalado a vácuo, com 

identificação do produto, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade mínima de 12 meses 

e data de embalamento no máximo 30 dias. 

(23677)

53 150,00  PCT Aveia em flocos finos, isenta de mofo, _________ 4,0200 603,0000

livre de parasitas e substâncias nocivas,

 acondicionadas em embalagens de 200gr, 

atóxica, resistente e hermeticamente 

vedada. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, 

número do lote, data de validade e 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 10 meses a 

partir da data de entrega. (21381)

54 500,00  KG Farinha de trigo integral, fina, de _________ 4,6300 2.315,0000

primeira qualidade, enriquecida com 

ferro e ácido fólico, com no mínimo 6gr 

de fibra alimentar em 50gr do produto 

seco. Embalagem primária de 1Kg, com 

registro no ministério da agricultura. 

Possuir coloração marrom clara, com 

aspecto e odor característico, embalagem 

resistente, integra, sem furos ou 

características distintas. Pó fino e de 

fácil escoamento, não devendo estar 

empedrado e deve ser isento de sujidades.

 O produto deverá apresentar validade 

mínima de 10 meses a partir da data de 

entrega. (23678)

55 150,00  PCT Farinha Láctea enriquecida com vitaminas, _________ 16,0900 2.413,5000

 de preparo instantâneo. Deverá 

apresentar aspecto e cheiro 

característico, livre de sujidades e 

substâncias nocivas. Embalagem: potes de 

polipropileno, atóxicas, bem vedados, de 

400gr cada, prazo de validade mínimo de 
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6 meses a contar da data de entrega. 

(21383)

56 150,00  UND Canela em pó, peso liquido 30 gramas. _________ 4,0400 606,0000

Validade mínima no ato da entrega de 3 

meses. (17321)

57 500,00  PCT Cereal matinal de milho sem açúcar, _________ 7,4000 3.700,0000

pacote contendo 200 gramas, contendo no 

pacote informações nutricionais e data 

de validade. prazo de validade mínimo de 

6 meses a contar da data de entrega. 

(21384)

58 300,00  UND Extrato de tomate, concentrado, _________ 8,6500 2.595,0000

preparado com tomates sal e açúcar. 

Embalagens de 850 a 880 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. (23679)

59 600,00  KG Farinha de trigo especial branca, _________ 11,9500 7.170,0000

enriquecida com ferro e ácido fólico 

(vitamina B9), rendimento satisfatório, 

não deverá apresentar cor escura ou 

mistura com outras farinhas, unidade e 

resíduos ou impurezas. Embalagem de 5 kg,

 com identificação do produto, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade mínima 12 meses e 

data de embalamento no máximo 30 dias. 

(23680)

60 200,00  KG Farinha de mandioca branca, especial, _________ 7,0600 1.412,0000

tipo 1, fina. O produto deverá estar bem 

solto e seco no pacote, com cor e odor 

característicos, não deve haver manchas 

de cor preta, azulada ou esverdeada. 

Embalagem de 1 kg, com identificação do 

produto, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação e 

validade mínima 12 meses e data de 

embalamento no máximo 30 dias. (23681)

61 150,00  PCT Fermento biológico instantâneo seco, _________ 15,2900 2.293,5000

instantâneo para pão, embalado a vácuo, 

tipo saft instant ou similar.  Pacote 

com 500gr, validade de no mínimo 45 dias 

e data de embalamento não superior a 15 

dias. (23682)

62 505,00  PCT Açúcar Demerara, embalagem de 1kg, de _________ 5,7000 2.878,5000

origem vegetal, constituído 

fundamentalmente por sacarose de cana de 

açúcar, resultante da purgação do açúcar 

mascavo, com aspecto sólido, granulado, 

de cor amarela, odor e sabor próprio do 

produto, com ausência de insetos, livre 

de fermentação, isento de matéria 
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terrosa, de parasitas e de detritos 

animais ou vegetais, em embalagem 

primária plástica, resistente, que 

garanta a integridade do produto até o 

consumo. Validade mínima de 10 meses a 

contar da data de entrega. (21385)

63 200,00  PCT Fermento de bolo em pó químico, aspecto, _________ 4,7600 952,0000

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)

64 600,00  PCT Fubá de milho pré-cozido. Embalagem de _________ 3,1100 1.866,0000

500 gr, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

próprio. Identificação do produto, data 

de fabricação e validade. Validade 

mínima de 3 meses a contar da data de 

entrega e com data de embalamento não 

superior a 30 dias. (23684)

65 100,00  Gr Folha de louro, com aspecto, cor, cheiro _________ 1,3200 132,0000

e sabor próprio, pacote de 05 gr. 

Validade mínima no ato da entrega de 3 

meses. (23685)

66 100,00  PCT Lentilha, embalada em pacotes de 500 gr, _________ 5,3300 533,0000

com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio.

 Validade mínima 6 meses e com data de 

embalamento não superior a 30 dias. 

(23686)

67 300,00  PCT Massa  tipo cabelo de anjo, pacote de _________ 4,4400 1.332,0000

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. (18968)

68 300,00  PCT Macarrão com ovos tipo letrinhas, pacote _________ 3,4500 1.035,0000

de 500 gr com identificação do produto, 

valor nutricional, peso, fabricante, 

data de fabricação e validade mínima de 

12 meses e data de embalamento no máximo 

30 dias. (15057)

69 300,00  PCT Massa espaguete furadinho com ovos. _________ 3,3000 990,0000

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. (9655)

70 400,00  PCT Massa tipo parafuso com ovos. Embalagem _________ 3,3000 1.320,0000

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. (9656)

71 500,00  PCT Massa tipo gravatinha com ovos. _________ 4,7200 2.360,0000

Embalagem de 500 gr com identificação do 

produto, valor nutricional, peso, 
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fabricante, data de fabricação e 

validade mínima 12 meses e data de 

embalamento no máximo 30 dias. (9657)

72 1.005,00  UND Óleo de soja refinado, tipo 1, 100% _________ 3,8900 3.909,4500

natural, embalagem com 900 ml, não 

amassadas, com data de embalamento não 

superior a 30 dias. Validade mínima 12 

meses. (23687)

73 150,00  Gr Orégano, pacote com 06 gr, com aspecto, _________ 1,4000 210,0000

cor, cheiro e sabor próprio. Validade 

mínima no ato da entrega de 3 meses. 

(23688)

74 1.500,00  KG Polvilho azedo. Produto amiláceo _________ 7,1800 10.770,0000

extraído da mandioca, deve ser fabricado 

a partir de matéria prima sã e  limpa, 

isenta de matéria terrosa e de parasitas.

 Embalagem de 1 kg, com identificação do 

produto, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação e 

validade mínima de 12 meses e data de 

embalamento no máximo 30 dias. (23689)

75 167,00  PCT Pipoca em grão. Embalagem de 500 gr, com _________ 2,4300 405,8100

identificação, do produto, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade mínima 12 meses e 

data de embalamento no máximo 30 dias. 

(9662)

76 100,00  Gr Pimenta em pó, com aspecto, cor, cheiro _________ 3,6300 363,0000

e sabor próprio, unidades de 40 gr. 

Validade mínima no ato da entrega de 3 

meses. (23690)

77 400,00  UND Sardinha em óleo comestível. Embalagemde _________ 3,6700 1.468,0000

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)

78 401,00  KG Sal refinado iodado, , pacote de 1 kg, _________ 2,2800 914,2800

com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,

 com identificação do produto rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso 

fabricante, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 06 meses a 

contar da data de entrega. (23691)

79 305,00  UND Vinagre, sem sabor, embalagem de 750 ml, _________ 1,7700 539,8500

garrafa 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. (17324)

80 295,00  Lata Leite em pó integral. Preparado _________ 13,7400 4.053,3000

instantâneo, rico em ferro e vitaminas A,

D,E e C, pó uniforme, não deve formar 

grumos quando diluído em água, ficando 

totalmente homogêneo, sendo de rápida 
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mistura.. Lata de 400gr.  Rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 12 meses a 

contar da data de entrega. (23692)

81 105,00  UND Adoçante líquido a base de stévia, _________ 8,0000 840,0000

frascos de 80ml. A embalagem não pode 

estar danificada e deve conter data de 

fabricação e prazo de validade. Prazo 

mínimo de validade de 06 meses. (21411)

82 190,00  CX Chá em sachês, no sabor CHÁ VERDE, LIMÃO _________ 3,1500 598,5000

E ERVA DOCE, caixa com 10 unidades com 

1g a 1,5g cada sachê. (7689)

83 220,00  CX Chá em sachês, no sabor CHÁ VERDE E _________ 3,1500 693,0000

LARANJA, caixa com 10 unidades com 1g a 

1,5g cada sachê (7691)

84 240,00  CX Chá em sachês, no sabor MAÇA E CANELA, _________ 3,4300 823,2000

caixa com 10 unidades com 1g a 1,5g cada 

sachê (7690)

85 200,00  CX Chá em sachês, no sabor AMORA SILVESTRE, _________ 3,7200 744,0000

caixa com 10 unidades com 1g a 1,5g cada 

sachê (7694)

86 220,00  CX Chá em sachês, no sabor MAÇÃ, caixa com _________ 3,0800 677,6000

10 unidades com 1g a 1,5g cada sachê 

(7695)

87 160,00  CX Chá em sachês, no sabor ERVA DOCE, caixa _________ 3,0800 492,8000

com 10 unidades com 1g a 1,5g cada sachê 

(7699)

88 140,00  CX Chá em sachês, no sabor CAMOMILA, caixa _________ 2,9800 417,2000

com 10 unidades com 1g a 1,5g cada sachê 

(7697)

89 120,00  CX Chá em sachês, no sabor CAPIM CIDREIRA, _________ 2,9800 357,6000

caixa com 10 unidades com 1g a 1,5g cada 

sachê (7698)

90 220,00  CX Chá em sachês, no sabor PÊSSEGO, caixa _________ 2,9800 655,6000

com 10 unidades com 1g a 1,5g cada sachê 

(7696)

91 120,00  CX Chá em sachês, caixa com 10 unidades com _________ 3,3100 397,2000

1g a 1,5g cada sachê no sabor HORTELÃ 

(7700)

92 230,00  CX Chá em sachês, no sabor hibisco, caixa _________ 2,9800 685,4000

com 10 unidades com 1g a 1,5g cada sachê.

 (23693)

93 150,00  UND Amido de milho, produto amiláceo, _________ 9,0100 1.351,5000

extraído do milho. Deve ser fabricado a 

partir de matérias primas sãs e limpas. 

Isenta de matéria terrosa e parasitas. 

Não poderá apresentar umidade, 

fermentação ou ranço. Deve produzir 

ligeira crepitação quando comprimido 

entre os dedos. Não deverá apresentar 

resíduos ou impurezas, bolor ou cheiro 

não característico. Embalagem intacta, 

vedada, acondicionada em sacos plásticos 

reforçados ou caixas, com peso líquido 
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de até 1 Kg. Prazo de validade de no 

mínimo 6 meses a partir da data de 

entrega. A rotulagem deve conter no 

mínimo as seguintes informações: nome e/

ou marca, ingredientes, data de validade,

 lote e informações nutricionais. (23694)

Total Máximo do Lote:

134.782,4200

94

 Lote: 3

2.000,00  KG Carne de ave, coxa e sobrecoxa de frango _________ 12,1200 24.240,0000

sem osso. Apresentar consistência e cor 

características do produto e carne tenra.

 Fornecer em embalagem original (do 

frigorífico de procedência do produto) 

com até 2 Kg, contendo todos os dados 

exigidos, como fabricante, data de 

fabricação e de validade, quadro de 

valores nutricionais, etc. Sem acúmulo 

de líquido em seu interior O produto 

deverá ter registro no SIF ou SIE e ser 

transportado em temperatura inferior a 

5° C, em recipiente isotérmico. (23695)

95 2.500,00  KG Carne de ave, coxa e sobrecoxa de frango _________ 7,6600 19.150,0000

com osso. Apresentar consistência e cor 

características do produto e carne tenra.

 Fornecer em embalagem original (do 

frigorífico de procedência do produto) 

com até 2 Kg, contendo todos os dados 

exigidos, como fabricante, data de 

fabricação e de validade, quadro de 

valores nutricionais, etc. Sem acúmulo 

de líquido em seu interior O produto 

deverá ter registro no SIF ou SIE e ser 

transportado em temperatura inferior a 

5° C, em recipiente isotérmico. (23696)

96 1.000,00  KG Carne bovina moída, sem gordura, tipo _________ 26,8600 26.860,0000

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. (23697)

97 2.500,00  KG Carne bovina coxão mole, fresca e _________ 28,4600 71.150,0000

congelada, isenta de cartilagens, osso e 
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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. (23698)

98 1.000,00  KG Carne de ave, peito de frango com osso, _________ 9,1600 9.160,0000

congelado, sem acúmulo de líquido no 

interior da embalagem. Apresentar 

consistência e cor características do 

produto e carne tenra. Fornecer em 

embalagem original (do frigorífico de 

procedência do produto) com 1 Kg, 

contendo todos os dados exigidos, como 

fabricante, data de fabricação e de 

validade, quadro de valores nutricionais,

 etc. Sem acúmulo de líquido em seu 

interior O produto deverá ter registro 

no SIF ou SIE e ser transportado em 

temperatura inferior a 5° C, em 

recipiente isotérmico. (23699)

99 1.005,00  KG Queijo tipo mussarela, isento de bolor e _________ 30,6700 30.823,3500

mau aspecto de conservação. Embalagem de 

1Kg a 2Kg, 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. (23700)

100 500,00  KG Queijo tipo mussarela, sem lactose, _________ 45,0000 22.500,0000

isento de bolor e mau aspecto de 

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 (23701)

101 2.000,00  DZ Ovos de galinha. Grandes, inteiros, sem _________ 5,2200 10.440,0000

rachadura e limpos. (8656)

102 14.480,00  LT LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, embalagem _________ 2,7600 39.964,8000

Tetra Pack de 1 litro, com identificação 

do produto, rótulo com ingredientes, 

valor nutricional, peso, fabricante, 
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data de fabricação e validade. Validade 

mínima de 3 meses a contar da data da 

entrega. (13394)

103 3.324,00  L  Leite Zero Lactose. Embalagem Tetra Pack _________ 3,3200 11.035,6800

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. 

(21423)

104 3.000,00  L  Bebida láctea fermentada com polpa de _________ 3,9000 11.700,0000

fruta. Sabores variados, embalagem de 1 

litro, rótulo de identificação, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade. Validade mínima 

de 1 mês a contar da data de entrega. 

(23702)

105 1.500,00  L  Bebida láctea zero lactose, fermentada, _________ 7,7200 11.580,0000

com polpa de fruta para dieta com 

restrição a lactose. Embalagem em 

polietileno, contendo um litro do 

produto. Resfriado no máximo de 10º C. 

Prazo de validade mínima de 45 dias. 

Deverá constar registro no Ministério da 

Agricultura. (21424)

106 810,00  UND Margarina sem a presença de leite e _________ 6,6900 5.418,9000

derivados em sua composição, sem lactose,

 com sal, e sem gordura trans. A 

embalagem deverá ser em pote de 500gr, 

com data de fabricação, prazo de 

validade, número do lote e registro do 

Ministério da Agricultura, SIF/DIPOA. 

(21426)

107 1.010,00  UND Requeijão cremoso tradicional, sem a _________ 5,2300 5.282,3000

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. (21427)

108 600,00  UND Requeijão cremoso Zero lactose, sem _________ 5,2200 3.132,0000

leite e sem lactose, sem a 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 (21428)

109 735,00  UND Água mineral - galão retornável 20lt _________ 9,6600 7.100,1000

(sem frasco) (7704)
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110 244,00  UND Água mineral - galão retornável 20lt _________ 31,1000 7.588,4000

(com frasco) (7705)

111 9.612,00  UND Água mineral 500ml sem gás (14770) _________ 1,5000 14.418,0000

112 4.528,00  UND Água mineral 500ml com gás (14771) _________ 1,5600 7.063,6800

Total Máximo do Lote:

338.607,2100

(Valores expressos em Reais R$)

Total Máximo Geral:

684.406,6300


