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00001

LEITE CONDENSADO INTEGRAL 395 G Primeira
qualidade - leite integral, produto lácteo obtido pela
remoção parcial da água do leite com adição de açúcar,
através de evaporação, com registro no órgão
competente. Marcas de referência: Italac, Itambé,
Piracanjuba, Camponesa, ou semelhante. Embalagens
primária: contendo 395g de produto, cartonada
composta por polietileno, papel branco, papel pardo e
alumínio. Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, quantidade, tabela nutricional, data de
fabricação e validade. validade de no mínimo 6 (seis)
meses a partir da entrega.

1.000,0000LAT00054512 5,990 5.990,00

00002

MILHO VERDE 170 G Primeira Qualidade:  milho, água e
sal. Marcas de referência: Quero, Olé, Predilecta ou
semelhante. Embalagem primaria: lata de 170g de
produto, devendo apresentar na embalagem:
marca,quantidade, lote, tabela nutricional, data de
fabricação e validade. Validade de no mínimo de 12
(doze) meses a partir da entrega

800,0000LAT00054541 2,950 2.360,00

00003

MAIONESE TIPO TRADICIONAL DE 500 G PRIMEIRA
QUALIDADE-tipo tradicional- composto a base de ovos
pasteurizados, sal, açúcar e outras substâncias
permitidas, de consistência cremosa, cor, cheiro e
sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes
de preparo em perfeito estado de
conservação.MARCAS DE REFERÊNCIA: LIZA, ARISCO
E HELLMANNS OU SIMILAR. Embalagem primária: Pote
de 500g de produto, devendo apresentar na
embalagem: marca, quantidade, lote,quantidade, tabela
nutricional, data de fabricação e validade, o produto
deve atender as especificações técnicas da anvisa e
inmetro. VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 06 (SEIS) MESES
A PARTIR DA ENTREGA.

500,0000POT00054503 6,490 3.245,00

00004

AMENDOIM TIPO 1 CRU E DESCASCADO 500 G Primeira
qualidade - Tipo 1, cru e descascado. Marcas de
Referência: Yoki, Santa Helena ou similar. Embalagem
primária: contendo 500g de produto, hermeticamente
vedada. Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.
Validade de no mínimo de 3 (três) meses a partir da
entrega.

300,0000PAC00054506 8,990 2.697,00

00005

LINGUIÇA TIPO CALABRESA FINA Embutido, tipo:
linguiça calabresa, tamanho: fina, tipo preparação:
defumada, estado de conservação: resfriado(a).
Embalagem de 1 kg intacta contendo data de
fabricação, número de lote do produto, apresentar selo
de inspeção municipal, estadual ou federal. Validade
mínima de 6 (seis) meses a partir  da data de entrega

1.000,0000KG00048533 17,500 17.500,00

00006

FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1 FINA BRANCA 1KG
Primeira qualidade - Tipo 1, fina, torrada, seca, branca,
isenta de matéria terrosa e fungos, livre de umidade e
fragmentos estranhos. Marcas de referência: Patusco,
granfino ou similar. Embalagem primária: contendo 1 kg
de produto: sacola plástica transparente, selada,
resistente. Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.  Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a
partir da entrega.

500,0000PAC00050460 5,190 2.595,00

00007 QUEIJO MUSSARELA FATIADO EMBALAGEM 500,0000KG00054536 60,000 30.000,00
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ORIGINAL Queijo mussarela, fatiado. Deverá ser
transportado em carros fechados refrigerados, em
embalagens e temperaturas corretas (10ºc ou de
acordo com o fabricante) e adequadas, respeitando a
características do produto. De modo que as
embalagens não se apresente alteradas. Marcas de
referência: Selita, colaqua, Aurora  ou semelhante.
Embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente,
que garanta a integridade do produto até o momento do
consumo, acondicionado em caixas lacradas. a
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricional,
número de lote, quantidade do produto, número do
registro no ministério da agricultura/ sif/ dipoa e carimbo
de inspeção do sif. o produto deverá apresentar
validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de
entrega na unidade requisitante.

00008

CALDO DE GALINHA EM CUBOS 114G COM 12
UNIDADES Em cubos, contendo Sal, amido, gordura
vegetal, açúcar, oleína de palma, salsa, alho, carne de
galinha, realçadores de sabor glutamato monossódico e
inosinato dissódico, aromatizantes e corantes natural
cúrcula e caramelo IV.
Marcas de Referência: Maggi, Sazon ou similar.
Embalagem de 114g com 12 unidades, intactas.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data
de entrega.

50,0000CX00051150 2,000 100,00

00009

POLPA DE FRUTA Primeira qualidade - Congelada, nos
sabores: manga, abacaxi, maracujá, goiaba e acerola.
Características: 100% natural, sem aditivo químico,
integral.
Embalagem Primária: contendo 1kg de polpa de fruta,
saco composto de polietileno, poliéster, hermeticamente
fechado. Deverá constar marca, lote, data de
fabricação, vallidade e registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da SaúdeRegistro no
Ministério da Agricultura de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.  Validade de no mínimo 06 (seis)
meses a partir da entrega.

1.100,0000KG00047735 20,000 22.000,00

5.750,0000 86.487,00Total Geral:
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