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Especificação QuantidadeUnd.CódigoLote Média Total

00001

BATATA DOCE De tamanho grande, no estado in
natura, genuínas, sãs, de primeira qualidade, limpa,
coloração uniforme, isentos de sujidades, insetos,
parasitas, larvas, e corpos estranhos aderidos a
casca. Não deve apresentar quaisquer leões de origem
física, e mecânica ou biológica. Saco tipo de Juta ou
Rafia para facilitar a circulação de ar no interior da
embalagem . O produto deverá apresentar o PESO na
embalagem conforme solicitação. Em caso de produto
estragado, ou de tamanho que não seja o solicitado, o
fornecedor se responsabiliza pela troca imediata.

400,0000KG00022591 2,250 900,00

00002

BATATA INGLESA Tubérculo no estado in natura, de
tamanho médio, genuínas, sãs, de primeira qualidade,
escovado, 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. Saco tipo de Juta
ou Rafia para facilitar a circulação de ar no interior da
embalagem . O produto deverá apresentar o PESO na
embalagem conforme solicitação. Em caso de produto
estragado, ou de tamanho que não seja o solicitado, o
fornecedor se responsabiliza pela troca imediata.

3.000,0000KG00044459 3,780 11.340,00

00003

FEIJAO PRETO Tipo 1, Preto, novo, grãos inteiros,
aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras
ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, livre de
umidade. Embalagem de polietileno, transparente
original da fábrica. Embalagem de 1kg, deverá
apresentar o PESO e data de vencimento conforme
solicitação.

2.500,0000KG00020079 3,860 9.650,00

00004

MAÇA Fruta madura, tamanho médio fresco, isenta de
perfurações e rachaduras de aparência sã, coloração
vermelha. A embalagem deverá apresentar o PESO na
embalagem conforme solicitação. Em caso de produto
estragado o fornecedor se responsabiliza pela troca
imediata. Embalado em caixas de papelão com furos
para melhor circulação de ar no intereior da embalagem
com peso máximo por embalagem de 18 kg.

4.000,0000KG00050247 3,940 15.760,00

00005

IOGURTE DE 1 LITRO Iogurte é o leite fermentado,
produzido a partir da adição de lactobacilos
(Streptococuccus thermophilus e actobacillus
Bulgaricus, especificamente), tipos de bactérias
benéficas, que transformam o açúcar do leite (lactose)
em ácido láctico, por meio da fermentação. Possui uma
composição nutricional semelhante ao leite: é rico em
proteínas de elevado valor biológico, cálcio e vitaminas
A e do complexo B, fornece energia e tem uma
composição lipídica equilibrada. Embalagem primária
individual, sacola de 1 litro. Contendo data de
fabricação e validade estendida de acordo com
fabricante.

2.500,0000LIT00023540 3,900 9.750,00

00006

OVO DE GALINHA COR VERMELHA - DUZIA Cor
vermelha, Íntegros, sem mancha larvas ou sujidades.
Tamanho uniforme grande. Carlela  com 30 unidades,
armazenadas em local fresco apresentando data da
classificação e validade (produto com o máximo 05 dias
de classificação). Embalagem armazenadas em local
fresco apresentando data da classificação e validade
(produto com o máximo 05 dias de classificação). Em
caso de produto estragado e/ou quebrado e de cor que
não seja o solicitado o fornecedor se responsabiliza

4.000,0000DUZ00050287 4,000 16.000,00
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pela troca imediata. As cartelas embaladas em caixa
com 30 dz.

00007

LEITE EM PO Leite em pó integral - 100% de origem
animal, instantâneo, enriquecido com vitamina A, C, D e
Ferro,  Pó fino uniforme sem grumos, isenta de
partículas estranhas, suave não ácido, não rançoso,
sem odores estranhos,  Cor amarelada. Embalagens
com 1 Kg (1000g), Embalagem primária em papel
aluminizado, embalagem secundária de saco de
papelão e/ou sacos plasticos reforçado,  validade
mínimo de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.
Contendo data de fabricação e validade estendida de
acordo com fabricante. Podendo ser entregue em fardo
de 10 (dez) kg.

4.000,0000EMBAL00051495 19,780 79.120,00

00008

ALHO Bulbo de tamanho médio, com características
íntegras de primeira qualidade; limpa, coloração
uniforme; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas
e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Saco tipo redinha para facilitar a
circulação de ar no interior da embalagem e/ou caixas
de papelão com pequenos furos para facilitar a
circulação de ar no interior da embalagens. O produto
deverá apresentar o PESO na embalagem conforme
solicitação. Em caso de produto estragado, ou de
tamanho que não seja o solicitado, o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.

700,0000KG00049276 14,500 10.150,00

00009

CEBOLA Tipo branca, de 1ª qualidade, compacta e
firme, sem lesões de origem física ou mecânica,
perfurações e cortes, amanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de
fermidades, sujidades, parasitas e larvas. Saco tipo
redinha para facilitar a circulação de ar no interior da
embalagem e/ou caixas de papelão com pequenos
furos para facilitar a circulação de ar no interior da
embalagens. O produto deverá apresentar o PESO na
embalagem conforme solicitação. Em caso de produto
estragado, ou de tamanho que não seja o solicitado, o
fornecedor se responsabiliza pela troca imediata.

800,0000KG00044805 4,480 3.584,00

00010

REPOLHO Branco de folhas envelopadas, tamanho
grande, com características integras e de primeira
qualidade; fresco, limpo, colação uniforme; aroma, cor
e sabor típicos da espécie; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos
á superfície externa. Não deve apresentar quaisquer
lesões origem física, mecânica ou biológica. Caixas de
madeira, com peso máximo por embalagem de 20 kg.

500,0000KG00020753 1,690 845,00

00011

BISCOITO DE POLVILHO 100 G De polvilho, escaldado,
polvilho, gordura, ovos, sal e aditivos. Sem Glúten.
Embalagem individual de 100g. Contendo data de
fabricação e validade estendida de acordo com
fabricante.

300,0000PAC00050869 2,750 825,00

22.700,0000 157.924,00Total Geral:
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