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Item1 600,000Quantidade UN Unid ABACAXI tamanho médio a grande, 1ª Especificação ________Marca 4,4900Preço Unit. Máximo 2.694,0000Total Preço Máximoqualidade, com casca sã, sem sinais de rupturas ou machucados, grau de amadurecimento ideal para consumo. (03-02-0015)2 700,000 LATAACHOCOLATADO EM PÓ, com adição de ________ 6,2500 4.375,0000vitaminas e minerais, sendo no mínimo 700mg de cálcio e 10mg de ferro em 100g do produto. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro característico e sabor doce, contendo no máximo 85% de carboidratos. Não deverá apresentar problemas com homogeneidade, diluição inadequada, excesso de açúcar ou misturas inadequadas ao produto, presença de impurezas, formação de grumos, cheiro forte e intenso, coloração escura ou clara não característica, sabor alterado por mistura e peso insatisfatório. Embalagens de 400g. Prazo de validade de no mínimo 2 meses a partir da data de entrega. (03-03-0203)3 300,000 PCT AÇÚCAR CRISTAL, branco, de primeira ________ 8,5900 2.577,0000qualidade, origem vegetal, contendo no mínimo 98,3% de sacarose de cana de açúcar, embalado em pacotes de 5kg. Embalagem: saco de polietileno atóxico, intacto e resistente. Data de validade de no mínimo 2 meses a partir da data de entrega. (03-08-0035)4 200,000 KG AÇÚCAR MASCAVO, com coloração própria e ________ 8,5000 1.700,0000uniforme, em embalagem plástica transparente, lacrada e atóxica, de 1 kg, prazo de validade mínimo 3 meses a contar da data de entrega. (03-08-0023)5 200,000 KG ABACATE tamanho médio, sem ferimentos ou ________ 2,6900 538,0000defeitos, sem unidades amassadas ou estragadas, em grau de amadurecimento pronto para consumo. (03-02-0050)6 300,000 LATAALIMENTO À BASE DE SOJA EM PÓ, embalado ________ 19,5000 5.850,0000em latas de 250g, rico em cálcio e vitaminas A, B6, C e E, sem adição de açúcar, sem lactose, com adição de L-metionina, validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. (44-05-0597)7 400,000 LT ALIMENTO COM SOJA, fluido, livre de ________ 4,3500 1.740,0000lactose e colesterol, contendo zinco, cálcio e vitaminas A, B6, B2, B12, C, D, E e Ácido Fólico. Não deverá conter glúten. Embalagem: 1 litro, com validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. (44-05-0602)
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8 700,000 KG APRESUNTADO FATIADO sem capa de gordura, ________ 12,9500 9.065,0000resfriado, fatiado, com aspecto firme não pegajoso e sem manchas pardacentas ou esverdeadas, embalado em embalagem plástica com especificação de peso na mesma, e com registro no Ministério da Saúde, mantido sob refrigeração em temperatura de até + 7°C, ou conforme especificação do fabricante. Validade mínima de 20 dias a contar da data de entrega. (03-03-0183)9 120,000 KG AMENDOIM CRU, descascado, embalado em ________ 8,4000 1.008,0000embalagem específica, com validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. (03-02-0078)10 300,000 KG AMIDO DE MILHO embalado em embalagens de ________ 5,2500 1.575,00001kg. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Prazo de validade: Mínimo de 2 meses a partir da data de entrega. (03-07-0055)11 100,000 PCT ARROZ BRANCO POLIDO, FINO, TIPO 01. ________ 11,2500 1.125,0000EMBALADO EM PAC DE 5KG.POLIDO,FINO, COM VALIDADE DE 02 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (03-07-0087)12 400,000 PCT ARROZ PARBOILIZADO POLIDO  - CLASSE ________ 10,2000 4.080,0000LONGO FINO - TIPO UM,EMBALADO EM PACOTES DE 5KG COM VALIDADE DE 02 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (03-03-0280)13 50,000 KG ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, CLASSE ________ 3,2500 162,5000LONGO FINO - EMBALADOS EM PACOTES DE 1KG, COM VALIDADE DE 02 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (03-03-0281)14 500,000 LATAATUM RALADO EM ÓLEO, em latas com peso ________ 4,2900 2.145,0000líquido 170g, sem conservantes. (03-03-0431)15 300,000 UN AVEIA EM FLOCOS, EMBALADAS EM EMBALAGENS ________ 2,4900 747,0000PLÁSTICAS DE 200G, COM VALIDADE NO MÍNIMO DE 02 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. (70-02-0039)16 40,000 LT AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, acidez ________ 27,9800 1.119,2000máxima de 0,5%, embalada em frascos de até 500ml, com validade de no mínimo 5 meses a contar da data de entrega. (03-03-0204)17 7000,000 KG BANANA CATURRA, frutos com 60 a 70% de ________ 1,9900 13.930,0000maturação, primeira qualidade, graúda, ausente de unidades amassadas ou estragadas, com aroma e sabor da espécie. (03-02-0006)18 1500,000 LT BEBIDA LÁCTEA fermentada com polpa de ________ 2,5500 3.825,0000fruta, diversos sabores, embalada em sacos plásticos de 1000ml/mg, com validade de no mínimo 20 dias a contar da data da entrega e registro no sistema de inspeção estadual (Sispoa), 
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temperatura até + 7 °c, ou conforme especificação do fabricante. Ingredientes obrigatórios: leite pasteurizado (sendo este o primeiro ingrediente); soro de leite, açúcar, polpa de fruta, fermento lácteo e estabilizantes. (03-07-0154)19 400,000 KG BERGAMOTA PONKAN, unidades graúdas, sem ________ 1,9900 796,0000unidades esverdeadas, estragadas ou amassadas, ponto certo de maturação, acondicionadas em embalagens limpas, com descrição de peso na mesma. (03-02-0028)20 500,000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA, unidades graúdas, ________ 1,9000 950,0000 grau de amadurecimento médio, sem unidades esverdeadas, estragadas ou amassadas, acondicionadas em embalagens limpas, com descrição de peso na mesma. (03-02-0051)21 300,000 PCT BISCOITO INTEGRAL, isento de gordura ________ 3,2900 987,0000trans. Embalagem em polietileno, não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados. Prazo de validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. Pacotes de 420 gramas. (03-03-0171)22 300,000 PCT BISCOITO DOCE, TIPO MARIA. Não pode ________ 3,1000 930,0000apresentar excesso de dureza e nem apresentar-se quebradiço. Isento de gordura trans e com teor de sódio menor que 100mg/porção do produto. Embalagem: pacotes de 400 gramas, papel impermeável, com protetor interno, lacrado. Data de validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. (03-07-0143)23 300,000 PCT BISCOITO DOCE, TIPO MAIZENA. Não pode ________ 3,8500 1.155,0000apresentar excesso de dureza e nem apresentar-se quebradiço. Isento de gordura trans e com teor de sódio menor que 100mg/porção do produto. Embalagem: pacotes de 400 gramas, papel impermeável, com protetor interno, lacrado. Data de validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. (03-03-0172)24 300,000 PCT BISCOITO DE LEITE. Não pode apresentar ________ 3,9900 1.197,0000excesso de dureza e nem apresentar-se quebradiço. Isento de gordura trans e com teor de sódio menor que 102mg/porção do produto. Embalagem: pacotes de 400 gramas, papel impermeável, com protetor interno, lacrado. Data de validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. (03-03-0432)25 300,000 PCT BISCOITO SALGADO TIPO CREAN CRAKER, não ________ 2,9900 897,0000pode apresentar excesso de dureza e nem apresentar-se quebradiço. Isento de gordura trans e com teor de sódio menor que 250mg/porção do produto. Embalagem: pacotes de 400 gramas, papel impermeável, com protetor interno, lacrado. Data de 
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validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. (03-03-0207)26 300,000 PCT BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL, não ________ 3,2900 987,0000pode apresentar excesso de dureza e nem apresentar-se quebradiço. Isento de gordura trans e com teor de sódio menor que 300mg/porção do produto. Embalagem: pacotes de 400 gramas, papel impermeável, com protetor interno, lacrado, contendo a validade do produto de 6 meses. (03-03-0208)27 300,000 KG BISCOITO DOCE AMANTEIGADO. Isento de ________ 13,7100 4.113,0000gordura trans, embalagem com data de validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. (03-03-0433)28 300,000 KG BISCOITO ROSCA DE COCO CASEIRA. Isento ________ 11,0300 3.309,0000de gordura trans, embalagem com data de validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. (03-03-0434)29 300,000 KG BISCOITO DOCE BROA DE MILHO. Isento de ________ 9,4700 2.841,0000gordura trans, embalagem com data de validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. (03-03-0435)30 300,000 KG BISCOITO DOCE DE MEL, com cobertura. ________ 12,9000 3.870,0000Isento de gordura trans, embalagem com data de validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. (03-03-0436)31 200,000 KG BRÓCOLIS novo, firme e intacto, produto ________ 6,3500 1.270,0000de 1ª qualidade, tamanho médio, sem manchas, acondicionado em embalagens limpas. (03-03-0238)32 300,000 CX CHÁ sortido com 10 sachês. Peso líquido ________ 2,8900 867,0000de 10g. Data de validade de no mínimo 3 meses a partir da data de entrega. (03-03-0285)33 250,000 FRASCAFÉ SOLÚVEL tradicional, embalado em ________ 8,6900 2.172,5000vidros de 200g. Data de validade de no mínimo 2 meses a partir da data de entrega. (03-03-0210)34 300,000 PCT CANJIQUINHA (quirera), tipo um, embalada ________ 1,2000 360,0000em pacotes de 500g. Validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega. (03-07-0050)35 1000,000 KG CAQUI TIPO CHOCOLATE PRETO - 1ª ________ 3,4900 3.490,0000qualidade. Tamanho médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. (03-03-0211)36 600,000 KG CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, patinho e ________ 17,0000 10.200,0000coxão mole, sem osso, com cor, consistência e odor característicos do produto com boa qualidade e apropriado para o consumo humano, livre de qualquer tipo de impureza, com, no máximo, temperatura de até +6°C, com tolerância até +7°C, acondicionada em embalagem de plástico transparente e atóxico, com 
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especificação de peso na embalagem, registro no ministério da agricultura e serviço de inspeção. (03-01-0016)37 200,000 KG CARNE BOVINA, de 1ª sem osso, tipo ________ 19,9000 3.980,0000patinho, cortada em BIFES DE 100G cada, fresca, resfriada, com registro no ministério da agricultura e serviço de inspeção. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação do excesso de gordura) com especificação do peso e da validade na embalagem. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa. Cor própria, sem manchas esverdeadas. Com cheiro e sabor próprio. (03-01-0026)38 200,000 KG CARNE DE FÍGADO BOVINO, congelada, em ________ 4,9000 980,0000embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente, com rótulo contendo identificação da empresa, registro no SIF, identificação do tipo de carne, com a data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 30 dias a contar da data de entrega. Aspecto próprio, cor própria, sem manchas esverdeadas, ausência de sujidades, parasitos e larvas. (03-01-0021)39 1500,000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, de primeira, sem ________ 15,9000 23.850,0000osso, resfriada entre 0º e 7ºC, com cor, consistência e odor característicos do produto com boa qualidade e apropriado para o consumo humano, livre de qualquer tipo de impureza, com, no máximo 6% de gordura, acondicionada em embalagem de plástico transparente e atóxico e com especificação de peso na embalagem, registro no ministério da agricultura e serviço de inspeção. (03-01-0006)40 5,000 KG COLORÍFICO natural em pó, base o urucum, ________ 7,5000 37,5000fino, homogêneo de 1ª qualidade, sem sal. Cor: vermelho intensa, embalagem de até 500g, com cheiro e sabor próprios para consumo humano. Validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega do produto. (03-03-0437)41 1200,000 KG CORTES CONGELADOS DE FRANGO - PEITO, com ________ 7,5000 9.000,0000osso, acondicionada em embalagem de plástico transparente e atóxico e com especificação de peso na embalagem, registro no Ministério da Agricultura e serviço de inspeção. Temperatura de -18°C com tolerância a -12°C. Prazo de validade de no mínimo 3 meses a contar da data da entrega. (03-03-0212)42 150,000 KG COUVE-FLOR - de primeira qualidade, ________ 6,3500 952,5000vegetal firme e íntegro, textura e consistência de vegetal fresco; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. (03-03-
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0270)43 200,000 KG CARNE SUÍNA, paleta, sem osso, resfriada ________ 10,9900 2.198,0000à temperatura de 0º e 7ºC, embalada em sacos de polietileno transparente atóxico, sem acúmulo de líquidos em seu interior. Embalagem constando informações de peso e registro de inspeção sanitária. Data de validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. (03-01-0027)44 200,000 UNI CANELA EM PÓ, em embalagens de 30g, data ________ 1,9900 398,0000de validade de no mínimo 6 meses a contar da data de entrega. (03-06-0020)45 100,000 UNI CRAVO EM PÓ, em embalagens de 15g, data ________ 1,1000 110,0000de validade de no mínimo 6 meses a contar da data de entrega. (03-06-0010)46 600,000 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, congelada, ________ 5,6500 3.390,0000embalada em embalagem específica, constando informações de peso e registro de inspeção sanitária. Data de validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. (03-01-0028)47 300,000 UN COCO RALADO SEM AÇÚCAR, em embalagens de ________ 1,9900 597,0000100g. Data de validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. (03-03-0438)48 200,000 KG DOCE DE LEITE EM PASTA, embalado em ________ 6,9900 1.398,0000potes de 1 kg, com registro no Ministério da Agricultura e serviço de inspeção. Data de validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. (03-03-0439)49 100,000 LATAERVILHA EM CONSERVA, contendo água, ________ 10,9900 1.099,0000açúcar e sal. Grãos verdes, embalados em recipiente hermeticamente fechado e esterilizado através de procedimento térmico. Latas com peso drenado de 2kg, com validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega. (03-03-0289)50 300,000 LATAERVILHA EM CONSERVA, contendo água, ________ 1,4900 447,0000açúcar e sal. Grãos verdes, embalados em recipiente hermeticamente fechado e esterilizado através de procedimento térmico. Latas com peso drenado de 200 gramas, com validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega. (03-03-0176)51 300,000 UN FARINHA DE AVEIA - embalagem de ________ 2,4000 720,0000polietileno, atóxico, transparente, resistente. Embalagem: caixas de 200 gramas, com validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. (03-03-0314)52 170,000 KG FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, grupo seca, ________ 4,6500 790,5000subgrupo fina, tipo 1, embalada em pacotes de 1kg, com validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega. (03-03-0440)
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53 150,000 PCT Farinha de milho fina enriquecida com ________ 8,4500 1.267,5000ferro e ácido fólico. Embalada em pacotes de 5kg e validade de 3 meses  a contar da data de entrega. (03-03-0246)54 250,000 PCT Farinha de trigo tipo 1. enriquecida com ________ 9,7500 2.437,5000ferro e ácido fólico, embalada em pacotes de 5 kg e validade de 3 meses a contar da data de entrega. (03-03-0247)55 200,000 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, tipo 1, ________ 2,3500 470,0000contendo no mínimo 17% de fibras, embalada em pacotes de 1 kg e validade de 2 meses a partir da data de entrega. (03-03-0315)56 100,000 FRASFERMENTO EM PÓ QUÍMICO. Aparência de pó ________ 5,4500 545,0000branco. Embalado em frascos de 250 g e validade de 3 meses a partir da data de entrega. (03-03-0248)57 40,000 UN FERMENTO BIOLÓGICO, seco, instantâneo, ________ 3,2500 130,0000aparência de pequenos bastões, de cor bege a bege claro. Embalagens de 125g. Validade de no mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. (03-07-0024)58 130,000 KG FEIJÃO CARIOCA - grãos inteiros, em ________ 4,7500 617,5000embalagem específica, isentos de matéria terrosa, parasitas ou fungos, livres de umidade e fragmentos estranhos, o total de sujidades não deve ultrapassar 2% do peso total. (03-07-0178)59 200,000 KG FILÉ DE PEIXE CONGELADO, limpo, sem ________ 15,9000 3.180,0000ossos, peles, escamas, partes da cabeça, vísceras e cartilagens. Aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor; próprio, embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. (03-01-0023)60 200,000 LATAFÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA À BASE DE ________ 39,9000 7.980,0000PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, em pó, para lactentes desde o nascimento até os 6 meses de vida, enriquecida com ferro e adicionada de L-metionina. Isenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas. Densidade calórica: 66kcal/100ml. Acondicionada em alta de 400g, com validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. Não contém glúten. (44-03-0175)61 300,000 LATAFÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO À BASE DE ________ 38,5000 11.550,0000PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, em pó, para lactentes a partir dos 6 meses de vida, enriquecida com ferro e adicionada de l-metionina. isenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas. Densidade calórica: 72kcal/100ml. Acondicionada em alta de 
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400g, com validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. Não contém glúten. (44-03-0178)62 300,000 LATAFÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA, em pó, ________ 25,9000 7.770,0000sabor natural, adicionada de prebióticos, com relação caseína/proteína do soro 40:60, osmolaridade de (mOsm/l): 290, acondicionada em latas de 400g, com validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. Não contém glúten. (44-03-0179)63 400,000 LATAFÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO, em pó, ________ 23,2000 9.280,0000sabor natural, acondicionada em latas de 400g, enriquecida com vitaminas e minerais, acondicionada em latas de 400g, com validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. Não contém glúten. (44-03-0180)64 200,000 UN GELATINA SEM SABOR, incolor, em pó, ________ 3,9900 798,0000comestível, envelopes com 24g, inviolado, livre de insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Validade mínima de 2 meses a contar da data de entrega. (03-07-0179)65 260,000 FRASIOGURTE NATURAL, garrafas de 750g, com ________ 1,9900 517,4000registro no sistema de inspeção estadual (SISPOA) e temperatura de 0 a 7°C, ou conforme especificação do fabricante. Ingredientes básicos: leite pasteurizado semidesnatado e/ou leite reconstituído, leite em pó desnatado e cultura microbiana. Data de validade de no mínimo 15 dias a contar da data de entrega. (03-07-0156)66 200,000 KG KIWI - unidades maduras, de primeira ________ 8,5000 1.700,0000qualidade, isentas de unidades amassadas, de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. (03-03-0271)67 100,000 UNI LOURO em pó, embalagens de 20g, com ________ 1,4000 140,0000validade de no mínimo 6 meses a contar da data de entrega. (03-06-0012)68 300,000 LTR LEITE LONGA VIDA INTEGRAL COM BAIXO TEOR ________ 3,5500 1.065,0000DE LACTOSE (90% a menos de lactose). As bordas do fecho de vedação da embalagem devem estar perfeitas, sem orifícios ou defeitos que prejudiquem a qualidade e o valor nutricional do produto. O produto não deverá apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos ao produto, cor não característica do produto, sabor ácido intenso ou problemas de vedação da embalagem. Embalagem: embalagens cartonadas (embalagem Tetra Pak) contendo 1 litro, com validade de no mínimo 2 meses a contar da data de 
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entrega. (03-05-0022)69 8000,000 LT LEITE INTEGRAL, longa vida fluído. O ________ 2,5900 20.720,0000produto deve apresentar cor branca interior e sabor característico. As bordas do fecho de vedação da embalagem devem estar perfeitas, sem orifícios ou defeitos que prejudiquem a qualidade e o valor nutricional do produto. O produto não deverá apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos ao produto, cor não característica do produto, sabor ácido intenso ou problemas de vedação da embalagem. Embalagem: embalagens cartonadas (embalagem Tetra Pak) contendo 1 litro, com validade de no mínimo 30 dias a contar da data de entrega. (03-07-0103)70 200,000 PCT LENTILHA classe misturada, tipo 1, livre ________ 3,4900 698,0000de caruncho, mofo, pedra e outras impurezas, embalada em pacotes com 500 gramas, data de validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega. (03-03-0088)71 30,000 KG LINHAÇA MARROM, sementes inteiras, em ________ 7,9800 239,4000embalagens de 200g, isenta de impurezas, acondicionada em embalagem original e íntegra. Data de validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega. (03-03-0178)72 500,000 POTEMARGARINA VEGETAL, tipo cremosa, sem sal, ________ 3,6900 1.845,0000 de 65 a 80% de lipídios. Isento em gordura trans, contendo leite em sua composição, embalada em potes de 500g. Temperatura conforme especificação do fabricante. Data de validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. (03-07-0186)73 8000,000 KG MAÇÃ TIPO GALA OU FUGI, grau médio de ________ 2,7900 22.320,0000amadurecimento, primeira qualidade, casca lisa, sem ferimentos ou defeitos. (03-03-0296)74 180,000 KG MELÃO espanhol, casca lisa, sem ________ 4,0900 736,2000ferimentos ou defeitos, grau médio de amadurecimento, unidades com peso médio de 1,5kg, de primeira qualidade. (03-02-0053)75 200,000 KG MELANCIA graúda, grau médio de ________ 1,1900 238,0000amadurecimento, casca lisa, sem ferimentos ou defeitos, unidades com peso médio de 3 a 5kg, de primeira qualidade. (03-02-0054)76 500,000 KG MAMÃO TIPO FORMOSA, grau médio de ________ 3,6500 1.825,0000amadurecimento, primeira qualidade, casca lisa, sem ferimentos ou defeitos. (03-03-0252)77 420,000 KG MANGA (FRUTA), grau médio de ________ 3,9900 1.675,8000amadurecimento, sem machucados ou manchas estragadas. (03-03-0253)
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78 260,000 PCT MASSA ALIMENTÍCIA de sêmola com ovos, ________ 2,6500 689,0000seca, tipo parafuso, penne, espaguete ou macarrão, contendo farinha de trigo, ovos, beta caroteno (pró-vitamina A) com selo de garantia "abima". Embalagem: saco plástico de polietileno, atóxico, resistente. Validade de no mínimo 2 meses a partir da data de entrega. Pacotes com 500 gramas. (03-03-0317)79 260,000 PCT MASSA ALIMENTÍCIA INTEGRAL tipo Penne, ________ 2,4000 624,0000seca, sem ovos. Embalagem: saco plástico de polietileno, atóxico, resistente, com validade de no mínimo 3 meses a partir da data de entrega. Pacotes com 500 gramas. (03-03-0318)80 260,000 PCT MASSA ALIMENTÍCIA, seca, tipo alfabeto, ________ 2,5000 650,0000com ovos. Embalagem: saco plástico de polietileno, atóxico, resistente, com validade de no mínimo 3 meses a partir da data de entrega. Pacotes com 500 gramas. (03-03-0320)81 50,000 UNI MILHO PARA PIPOCA, embalados em plástico ________ 2,2500 112,5000atóxico, transparente e incolor, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. Embalagem 500 g, com validade de no mínimo 30 dias a contar da data de entrega. (03-07-0022)82 250,000 LATAMILHO VERDE EM CONSERVA, grãos amarelos, ________ 15,2900 3.822,5000inteiros, contendo água, açúcar e sal. Embalados em recipiente hermeticamente fechado e esterilizado através de procedimento térmico, latas com peso drenado de 2kg, com validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega. (03-03-0297)83 300,000 LATAMILHO VERDE EM CONSERVA, grãos amarelos, ________ 1,4900 447,0000inteiros, contendo água, açúcar e sal. Embalados em recipiente hermeticamente fechado e esterilizado através de procedimento térmico, latas com peso drenado de 200 gramas, com validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega. (03-03-0298)84 420,000 KG CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL, com ________ 28,2100 11.848,2000probiótico, adicionado de vitaminas e minerais, nas versões, arroz, milho e multicereais. Contém glúten. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. Acondicionado em saches de 230 a 600g, com validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. (03-03-0441)85 400,000 FRASÓLEO DE SOJA, refinado em embalagens de ________ 3,1900 1.276,0000900ml com prazo de validade mínimo de 3 meses a contar da data de entrega. (03-03-0055)86 400,000 FRASÓLEO DE CANOLA, refinado em embalagens ________ 6,9500 2.780,0000de 900ml com prazo de validade mínimo de 
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3 meses a contar da data de entrega. (03-03-0442)87 100,000 UN ORÉGANO DESIDRATADO, constituído de ________ 5,7500 575,0000folhas sãs, limpas e desidratadas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado. Deve apresentar coloração verde pardacenta, aspecto, cheiro e sabor característico. Embalagens: embalagem de 100g, com prazo de validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega. (03-07-0180)88 870,000 DUZIOVOS DE GALINHA, grandes, inteiros, sem ________ 4,2900 3.732,3000rachaduras na casca e sem sujidades, acondicionados em embalagens apropriadas para transporte e armazenamento, com registro de inspeção sanitária, embalagem com uma dúzia ou 2,5 dúzias, com validade de no mínimo 10 dias a contar da data de entrega. (03-07-0077)89 1000,000 PCT PÃO DE FORMA FATIADO, em embalagens de ________ 3,4900 3.490,0000500 gramas. Validade de no mínimo 7 dias a partir da data de entrega. Não serão aceitos queimados, mal assados, amassados, com indícios de manipulação incorreta ou de falta de higiene no processo. (03-07-0151)90 800,000 KG PÃO FRANCÊS INTEGRAL, com peso médio de ________ 6,5000 5.200,0000  50g cada,  embalados em sacos plásticos limpos e sem uso anterior, com descrição de peso. Devem ser acondicionados em quantidades que não permitam amassamento dos pães, bem como durante seu transporte. Não serão aceitos queimados, mal assados, fabricados a mais de 20 horas (dormido), amassados, com indícios de manipulação incorreta, com indícios de falta de higiene no processo, sujos ou contendo parasitas/insetos - na massa ou no interior da embalagem. (03-03-0184)91 700,000 KG PÃO FRANCÊS BRANCO, com peso médio de ________ 6,0000 4.200,0000  50g cada,  embalados em sacos plásticos limpos e sem uso anterior, com descrição de peso. Devem ser acondicionados em quantidades que não permitam amassamento dos pães, bem como durante seu transporte. Não serão aceitos queimados, mal assados, fabricados a mais de 20 horas (dormido), amassados, com indícios de manipulação incorreta, com indícios de falta de higiene no processo, sujos ou contendo parasitas/insetos - na massa ou no interior da embalagem. (03-03-0322)92 400,000 KG PÊSSEGO, graúdo, casca lisa, sem ________ 3,4900 1.396,0000ferimentos ou defeitos, de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento. (03-02-0030)
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93 400,000 UNI PÓ PARA GELATINA, diversos sabores, em ________ 0,7500 300,0000embalagens de 30g e data de validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. (03-03-0177)94 300,000 KG POLVILHO DOCE. Produto livre de matéria ________ 6,5800 1.974,0000terrosa, parasitos, larvas e detritos. Pacote de polietileno atóxico, resistente, com peso líquido de 500g. Validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega. (03-04-0013)95 600,000 KG POLVILHO AZEDO. Produto livre de matéria ________ 5,9500 3.570,0000terrosa, parasitos, larvas e detritos. Pacote de polietileno atóxico, resistente, com peso líquido de 500g. Validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega. (03-04-0057)96 650,000 KG QUEIJO FATIADO, tipo Mussarela ou Lanche, ________ 22,5000 14.625,0000 fatiado, fatias não maiores que 25g, acondicionadas em embalagens plásticas e individuais, com cor e odor característicos, validade de no mínimo 5 dias contados da data da entrega, com registro no ministério da agricultura e serviço de inspeção, mantido resfriado em temperatura até + 7 °c, ou conforme especificação do fabricante. (03-07-0126)97 800,000 POTEREQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, em potes ________ 3,2500 2.600,0000com peso líquido de 200g, com validade de no mínimo 20 dias a contar da data de entrega. (03-03-0323)98 300,000 PCT SAGU DE MANDIOCA tipo 1, embalado em ________ 3,5900 1.077,0000embalagens de 500g. Validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega. (03-03-0262)99 200,000 KG SAL MOÍDO IODADO, de mesa, contendo ________ 0,9500 190,0000cloreto de sódio, iodato de potássio, anti-umectante e ferrocianeto de sódio. Aspecto: cristais de granulação uniforme, não devendo estar pegajoso ou empedrado, cor branca, inodoro, sabor característico. Embalagem de 1 kg e validade de 4 meses a contar da data de entrega. (03-03-0263)100 150,000 KG SALSICHA tipo Hot Dog, resfriada até + 7 ________ 6,3000 945,0000°C ou conforme especificação do fabricante, fabricada à base de carne suína ou bovina e de aves, com cor, odor e consistência característicos do produto, embalado na fábrica, acondicionada em embalagens contendo, no máximo, 3kg, com registro no Ministério da Agricultura e serviço de inspeção. Prazo de validade de 45 dias. (03-03-0101)101 150,000 KG SARDINHAS em óleo comestível, pescado ________ 25,8000 3.870,0000eviscerado, lavado, pré-cozido, c/ registro no Ministério da Agricultura, embalado em latas com peso líquido de 
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até 454g, com prazo de validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega. (03-07-0040)102 400,000 KG TOMATE - maturação intermediária, firme, ________ 3,0000 1.200,0000íntegro, com consistência de vegetal fresco, de tamanho médio, coloração uniforme; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. (03-02-0001)103 150,000 FRASVINAGRE DE MAÇÃ - produto natural, ________ 1,9900 298,5000fermentado, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos. Embalagem: frascos de 750 ml. Prazo de validade de no mínimo 3 meses as contar da data de entrega. (03-03-0216)104 400,000 UNI ALFACE FRESCA - sem folhas estragadas, ________ 1,5000 600,0000com coloração uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, acondicionado em embalagens limpas. (03-06-0024)105 10,000 KG ALHO - isento de matéria terrosa, ________ 13,3000 133,0000unidades íntegras, acondicionado em embalagens limpas. (03-06-0006)106 250,000 KG AIPIM - raiz carnuda e grossa, in natura, ________ 1,7000 425,0000 de primeira qualidade,vegetal firme e íntegro, textura e consistência de vegetal fresco. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca e de primeira qualidade, acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-02-0013)107 300,000 KG BATATA INGLESA - tubérculo no estado in ________ 1,6500 495,0000natura, vegetal firme e íntegro, sem unidades esverdeadas, com textura e consistência de vegetal fresco; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-02-0002)108 200,000 KG BETERRABA - tubérculo no estado in ________ 2,4000 480,0000natura, vegetal firme e íntegro, textura e consistência de vegetal fresco; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-03-0113)109 200,000 KG CEBOLA DE CABEÇA - de primeira qualidade, ________ 2,2500 450,0000
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 bulbo de tamanho médio, vegetal firme e íntegro, textura e consistência de vegetal fresco; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-03-0269)110 400,000 KG CENOURA - raiz tuberosa, suculenta, de ________ 2,4000 960,0000primeira qualidade, vegetal firme e íntegro, textura e consistência de vegetal fresco, coloração uniforme; isentas de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-02-0009)111 200,000 KG CHUCHU - unidades graúdas e limpas, sem ________ 2,3900 478,0000brotos ou machucados, acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-02-0012)112 400,000 KG FEIJÃO PRETO - grãos inteiros, em ________ 4,1500 1.660,0000embalagem específica, isentos de matéria terrosa, parasitas ou fungos, livres de umidade e fragmentos estranhos, o total de sujidades não deve ultrapassar 2% do peso total, acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-07-0067)113 300,000 KG LARANJA PARA SUCO - grau médio de ________ 1,6000 480,0000amadurecimento, sem unidades estragadas, acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-02-0043)114 100,000 KG LIMÃO - sem unidades estragadas, grau ________ 3,9900 399,0000médio de amadurecimento,acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-02-0034)115 300,000 KG MORANGA CABOTIÁ - vegetal firme e ________ 1,9900 597,0000íntegro, textura e consistência de vegetal fresco, coloração uniforme; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, acondicionada em embalagens plásticas limpas. (03-02-0037)116 150,000 KG PIMENTÃO VERDE - de primeira qualidade, ________ 4,9900 748,5000verde, limpo, vegetal firme e íntegro, textura e consistência de vegetal fresco; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-02-0025)117 300,000 KG REPOLHO VERDE - hortaliça de folhas ________ 1,5200 456,0000enoveladas, com características íntegras e de primeira qualidade, vegetal firme e íntegro, textura e consistência de 
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vegetal fresco, limpo, coloração uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-02-0044)118 400,000 KG EXTRATO DE TOMATE, em embalagem ________ 5,9000 2.360,0000específica, rotulada, contendo Registro no Serviço de Inspeção, validade de 08 meses a partir da data de entrega. (03-03-0064)119 100,000 KG DOCE CREMOSO COM POLPA DE FRUTA, em ________ 6,3500 635,0000embalagem específica, rotulada descrição de peso na mesma, com Inspeção do Serviço de Vigilância Sanitária. (03-02-0079)120 350,000 KG PÃO TIPO CASEIRO INTEGRAL, unidades de ________ 11,0000 3.850,0000aproximadamente 500 gramas. Validade de no mínimo 7 dias a partir da data de entrega. (03-07-0165)121 100,000 KG PÃO SOVADO, tipo cachorro-quente, em ________ 7,9900 799,0000embalagem específica, com rótulo e com descrição de peso na mesma. (03-07-0166)122 350,000 UNI CUCA TRADICIONAL COM COBERTURA, SEM ________ 4,4900 1.571,5000RECHEIO. Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo, validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. Unidades de aproximadamente 500g. (03-03-0222)123 200,000 KG BATATA DOCE, unidades íntegras e limpas, ________ 2,5000 500,0000sem manchas estragadas, acondicionada em embalagens plásticas limpas. (03-02-0021)124 200,000 KG PEPINO IN NATURA - unidades de tamanho ________ 3,2900 658,0000grande, de cor uniforme, verde, íntegro, firme e não murcho. Acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-03-0141)(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 338.567,0000


