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Item1 200,000Quantidade UN Unid Achocolatado em pó, produto embalado em Especificação ________Marca 5,0800Preço Unit. Máximo 1.016,0000Total Preço Máximolata de 400gr, sem deformações, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-6671)2 320,000 PCT Açucar refinado tipo 1, produto em ________ 13,0400 4.172,8000embalagem plástica transparente de 5 kg, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3630)3 60,000 UN Amendoim, embalagem plástica de 500gr, ________ 5,9500 357,0000data de fabricação e validade, modo de preparo, dados nutricionais, sem apresentar deformidade (99-01-7022)4 100,000 UN Batata palha, pacote 80 gr (99-01-3439) ________ 3,9500 395,00005 10,000 PCT Batata palha, pacote 500gr (99-01-7025) ________ 12,4500 124,50006 100,000 UN Bolacha doce, ao leite, sabor chocolate, ________ 4,9500 495,0000com farinha de trigo, óleo, essência de baunilha, de formato redondo, pcte 400 gr, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor (99-01-5996)7 200,000 PCT Bolacha sortida, produto em embalagem ________ 4,3800 876,0000plástica transparente de 500 gr, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3623)8 300,000 KG Café torrado e moído, produto embalado ________ 9,6400 2.892,0000em pacote de 500gr, deve conter dados nutricionais, data de validade, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. Selo de pureza ABIC de qualidade. Apresentar laudo que comprove qualidade superior (99-01-7030)9 80,000 CX Caldo de galinha de 126 grs, com  12 ________ 3,2500 260,0000tabletes na caixa. (99-01-3977)10 120,000 UN Caldo de carne de 126 gr, contendo 12 ________ 3,2500 390,0000tabletes (99-01-7031)11 50,000 UN Canela em casca - 20gr (99-01-7032) ________ 5,9000 295,000012 50,000 UN Canela em pó, embalagem de 20 gr, de boa ________ 2,5200 126,0000
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qualidade, data de fabricação e validade, modo de preparo, não deve apresentar sujidade e bolor (99-01-3868)13 100,000 UN Catchup vridro 200 gr (99-01-3420) ________ 3,7900 379,000014 300,000 UN Chá, sabor misto embalados em saches ________ 3,6000 1.080,0000dentro de caixas contendo 15 saquinhos cada, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3648)15 50,000 UN Chocolate em pó, embalagem plastica de 1 ________ 18,7000 935,0000kg, 32% de cacau, data de fabricação e validade, dados nutricionais, sem apresentar deformidades, com modo de preparo (99-01-6004)16 80,000 UN Chocolate granulado, embalagem plástica ________ 6,9500 556,0000200 gr, de boa qualidade. (99-01-3759)17 40,000 UN CRAVO DA ÍNDIA - 20 GR. (03-06-0029) ________ 5,8000 232,000018 100,000 UN Doce de frutas vários sabores, produto ________ 8,5300 853,0000em pote plástico de 400 gr, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3665)19 150,000 UN Farinha de milho, arroz e multicereais ________ 7,8900 1.183,5000400 gr, para alimentação infantil. (99-01-3880)20 40,000 UN Farinha de Rosca, produto em embalagem ________ 7,7400 309,6000plástica transparente de 500kg, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-7039)21 340,000 UN Feijão preto de 1º, safra nova, embalado ________ 4,7900 1.628,6000em embalagem plastica de 1 kg, deve conter dados nutricionais, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3691)22 100,000 UN Fermento para pão, produto embalado em ________ 13,2500 1.325,0000pote plástico de 500 gr, deve conter data de fabricação e validade, modo de preparo, dados nutricionais, ótima fermentação, sem apresentar sujidade e bolor. (99-01-3718)23 300,000 KG Farinha de milho fina tipo fubá, ________ 2,5600 768,0000embalagem contendo 1kg (99-01-7040)24 200,000 UN Gelatina diversos sabores, embalagem em ________ 1,3500 270,0000caixa 85 gr,  data de fabricação e validade, modo de preparo, dados nutricionais, sem apresentar deformidade. (99-01-3724)
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25 180,000 CX LEITE  LONGA VIDA CAIXA C/ 12 UNIDADES ________ 31,5700 5.682,6000(03-03-0832)26 300,000 UN Macarrão tipo espaguete ou parafuso, ________ 5,6400 1.692,0000embalagem de 1 kg, de boa qualidade. (99-01-3757)27 200,000 UN MACARRÃO CASEIRO COM OVOS, EMBALAGEM DE ________ 12,4100 2.482,00001 KG, DE BOA QUALIDADE, SEM FUNGOS. (87-01-0014)28 200,000 UN Milho verde, produto embalado em lata de ________ 2,8600 572,0000200 gr, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3650)29 30,000 UN Pimenta em pó, embalagem de 30 gr, de ________ 4,3500 130,5000boa qualidade, data de fabricação e validade, modo de preparo, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3719)30 100,000 UN Pirulito diversos sabores, embalagem ________ 12,9800 1.298,0000plástica 600gr, sem apresentar deformidade (99-01-7062)31 80,000 UN Polvilho doce, embalagem plástica de 1 ________ 7,7600 620,8000kg, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, sem apresentar sujidade e bolor. (99-01-3739)32 300,000 UN Quirera, produto em embalagem plástica ________ 3,0000 900,0000transparente de 1 kg, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não devendo apresentar sujidade e bolor. (99-01-6682)33 50,000 UN Suco concentrado de frutas vidro 500 ml ________ 10,9300 546,5000(99-01-3433)34 180,000 UN Tempero pronto em pó carne, frango e ________ 3,9000 702,0000legumes, produto embalado, saches com 60gr, deve conter dados nutricionais, com data de fabricação e validade, não deve conter sujidade e bolor (99-01-7070)35 120,000 UN Vinagre, embalagem em garrafa peti de ________ 2,9900 358,8000900ml, de boa qualidade, data de fabricação e validade, sem apresentar deformidade. (99-01-6685)36 100,000 KG Abacaxi, fruta fresca de bom tamanho e ________ 4,2200 422,0000boa qualidade (99-01-7018)37 160,000 UN Agrião maço, de boa qualidade (99-01- ________ 1,5000 240,00003668)38 200,000 KG Aipim sem casca, verdura de boa ________ 5,3300 1.066,0000qualidade, de ótim cozimento, embalado em pacote de 1kg, com data de embalagem. (99-01-3669)39 160,000 UN Alface cabeça de bom tamanho, fresca (99- ________ 2,2300 356,800001-3670)
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40 50,000 UN Alho, produto embalado em pacote de ________ 2,9100 145,5000polietileno de 100 gr cada, boa qualidade bom tamanho e fresco, data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3645)41 30,000 UN Ameixa fresca, de boa qualidade de ________ 5,9900 179,7000tamanho, sem deformação, sem apresentar sujidade e bolor (99-01-7021)42 40,000 KG CHUCHU DE BOM TAMANHO, BOA QUALIDADE, ________ 2,9900 119,6000VERDURA FRESCA. (87-01-0033)43 300,000 KG BANANA BRANCA: FRUTA DE BOA QUALIDADE, ________ 2,9600 888,0000BOM TAMANHO E FRESCAS, NÃO MUITO MADURA. (87-01-0027)44 300,000 KG Banana Comum, de boa qualidade e tamanho, ________ 2,1600 648,0000 sem apresentar deformações (99-01-3672)45 120,000 KG Batata doce, de boa qualidade e tamanho, ________ 2,6600 319,2000sem apresentar deformações. (99-01-3673)46 400,000 KG Batata lavada: verdura fresca, de boa ________ 2,6300 1.052,0000qualidade, bom tamanho, sem apresentar características de verdura murcha. (99-01-5078)47 100,000 KG Beterraba sem folhas, de boa qualidade, ________ 2,4600 246,0000sem apresentar deformações. (99-01-3675)48 250,000 UN Brócolis: de ótima qualidade, bom ________ 2,9600 740,0000tamanho, sem apresentar fungos, sujidade, bolor. (99-01-5018)49 60,000 KG Caqui tipo fuyu, fruta fresca, sem ________ 5,9900 359,4000deformações, bom tamanho (99-01-7033)50 200,000 KG CEBOLA DE BOA QUALIDADE, BOM TAMANHO, ________ 2,6300 526,0000VERDURA FRESCA. (87-01-0031)51 200,000 KG Cenoura, de boa qualidade e tamanho, sem ________ 2,4900 498,0000apresentar deformações. (99-01-3678)52 100,000 UN Couve flor, de boa qualidade e tamanho, ________ 3,1900 319,0000sem apresentar deformações. (99-01-3680)53 100,000 UN Couve maço, de boa qualidade e tamanho, ________ 2,3600 236,0000sem apresentar deformações. (99-01-3679)54 60,000 KG Feijão vagem, fresco, sem deformações, ________ 5,9900 359,4000não deve conter sujidade ou bolor. (99-01-6011)55 360,000 KG Laranja fruta, de boa qualidade e ________ 2,3600 849,6000tamanho, sem apresentar deformações. (99-01-3681)56 60,000 KG Limão galego, de boa qualidade e tamanho, ________ 4,9900 299,4000 sem apresentar deformações. (99-01-3682)57 340,000 KG Maça fruta de boa qualidade e tamanho, ________ 3,8200 1.298,8000sem apresentar deformações (99-01-6019)58 160,000 KG Mamão tipo formosa, de boa qualidade e ________ 3,7900 606,4000tamanho, sem apresentar deformações (99-01-7051)59 50,000 KG manga fruta fresca, sem deformações, não ________ 3,9900 199,5000
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deve apresentar sujidade ou bolor (99-01-6020)60 200,000 KG Melancia, de boa qualidade, bom tamanho, ________ 1,9200 384,0000verdura fresca. (99-01-5022)61 100,000 UN Morango, de boa qualidade, embalado em ________ 4,7500 475,0000bandeja, sem apresentar deformações. (99-01-3685)62 500,000 DZ Ovos amarelos, frescos, embalagens ________ 5,2200 2.610,0000contendo 1 dúzia cada, ovos limpos sem apresentar resíduos façais de aves e outras sujidades. (99-01-5028)63 200,000 KG Pepino de boa qualidade e fresco, bom ________ 3,4900 698,0000tamanho (99-01-0557)64 50,000 KG pimentão fresco, sem deformações, não ________ 5,7900 289,5000deve apresentar sujidade ou bolor (99-01-6032)65 50,000 KG Pessego fresco, sem deformações, não ________ 5,9900 299,5000deve apresentar sujidade ou bolor (99-01-7061)66 100,000 UN Repolho de boa qualidade e tamanho, sem ________ 2,3300 233,0000apresentar deformações (99-01-6683)67 100,000 UN Rucula maço, de boa qualidade e tamanho, ________ 1,5000 150,0000sem apresentar deformações. (99-01-3688)68 200,000 KG Tangerina, de boa qualidade e tamanho, ________ 3,9900 798,0000sem apresentar deformações. (99-01-3689)69 500,000 KG Tomate, de boa qualidade e tamanho, sem ________ 5,1900 2.595,0000apresentar deformações. (99-01-2790)70 50,000 KG Uva de italia, de boa qualidade, fresca, ________ 9,9900 499,5000sem deformações, não deve apresentar sujidade ou bolor (99-01-6041)71 60,000 UN Agua mineral com gás 500 ml, fardo com ________ 16,7500 1.005,000012 unidades. (99-01-3743)72 30,000 UN Agua mineral sem gás 500 ml, fardo com ________ 17,9000 537,000012 unidades. (99-01-3744)73 150,000 UN ÁGUA MINERAL SEM GÁS- 20LTS. (03-03-0094) ________ 12,9900 1.948,500074 150,000 UN Carga de gás de cozinha 13 kgs. (99-01- ________ 85,6300 12.844,50003980)75 100,000 KG Bacon, de boa qualidade, data de ________ 27,7000 2.770,0000fabricação e validade, selo de inspeção, máximo 1 kg por embalagem, embalado em plástico filme, sem deformações (99-01-3709)76 360,000 KG Bife de coxão mole, máximo 1 kg por ________ 25,9000 9.324,0000embalagem, embalado em plástico filme, resfriado, data de fabricação e validade, sem deformações (99-01-3711)77 100,000 KG Calabreza, de boa qualidade, resfriada, ________ 19,9300 1.993,0000com data de fabricação e validade, sem deformações, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3410)
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78 350,000 KG Carne de 1º sem osso, resfriada, ________ 26,9000 9.415,0000embalada em plastico filme, máximo 2 kg por embalagem, selo de inspeção, de boa qualidade, data de fabricação e validade, sem deformações. (99-01-3701)79 350,000 KG Carne de 2ª, bovino, sem osso, resfriada, ________ 14,6500 5.127,5000 sem gordura aparente, embalada em plástico polietileno transparente, contendo no maximo 02 kg por embalagem, quando necessário cortar em bifes. Deve constar na embalagem data da embalagem/validade e carimbo de inspeção (99-01-6219)80 360,000 KG Carne moida de 1º, de boa qualidade, ________ 25,9000 9.324,0000selo de inspeção, máximo 1kg por embalagem, data de fabricação e validade, embalada em plastico filme, resfriada, sem deformações. (99-01-3703)81 360,000 KG Carne moída de 2ª, bovina, sem osso, ________ 14,4700 5.209,2000resfriada, sem gordura aparente, embalada em plástico polietileno transparente, contendo no máximo 01 kg por embalagem, devendo constar na embalagem data da embalagem/validade e carimbo de inspeção. (99-01-5025)82 300,000 KG Carne suina de 1º tipo pernil, de boa ________ 9,5400 2.862,0000qualidade, selo de inspeção, máximo 2 kg por embalagem, embalada em plástico filme, resfriada, data de fabricação e validade, sem deformações. (99-01-3705)83 240,000 KG Costela de gado, resfriada, de boa ________ 19,9000 4.776,0000qualidade, com pouca gordura, data de fabricação e validade, selo de inspeção, sem deformidades, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-6006)84 150,000 KG Costela defumada, de boa qualidade, deve ________ 29,9000 4.485,0000conter selo de inspeção sanitaria, data de fabricação e validade, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3694)85 600,000 KG Coxa e sobrecoxa de frango, de boa ________ 6,2800 3.768,0000qualidade, máximo 1 kg por embalagem, data de fabricação e validade, selo de inspeção, dados nutricionais, congelada, sem deformações. (99-01-3706)86 300,000 KG Coxinha da asa, de boa qualidade, data ________ 12,4300 3.729,0000de fabricação e validade, selo de inspeção máximo de 1 kg por embalagem, congelado, sem deformações. (99-01-3712)87 60,000 KG Fígado bovino, de boa qualidade, ________ 12,1400 728,4000resfriada, sem muitos nervos, embalada 
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em plástico polietileno transparente, contendo no máximo 02kg por embalagem, devendo constar na embalagem data da embalagem/validade e registro de inspeção. (99-01-7276)88 300,000 KG File de frango, de boa qualidade, data ________ 13,7000 4.110,0000de fabricação e validade, dados nutricionais selo de inspeção, máximo 1 kg pro embalagem, congelado, sem deformações. (99-01-3710)89 350,000 KG Filé simples, resfriado, de boa ________ 19,9000 6.965,0000qualidade, com pouca gordura, com selo de inspeção, sem apresentar sujidade ou bolor. (99-01-3413)90 100,000 UN Kit feijoada, de boa qualidade, data de ________ 13,9000 1.390,0000fabricação e validade, selo de inspeção, maximo 1 kg por embalagem, embalado em plástico filme, não deve ter bolor (pé, joelho e pele). (99-01-6013)91 120,000 KG Linguiça tipo toscana, de boa qualidade, ________ 18,9000 2.268,0000selo de inspeção, data de fabricação e validade, dados nutricionais, modo de preparo, não deve apresentar sujidade e bolor (99-01-7045)92 100,000 KG Linguicinha mista, de boa qualidade, ________ 12,9300 1.293,0000selo de inspeção, data de fabricação e validade, dados nutricionais, modo de preparo, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3697)93 100,000 KG Luinguiça pura suína, de boa qualidade, ________ 20,4000 2.040,0000deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, selo de inspeção sanitária, não deve apresentar sujidade e bolor (99-01-7046)94 100,000 KG Luinguiça de frango, de boa qualidade, ________ 15,6300 1.563,0000selo de inspeção, data de fabricação e validade, dados nutricionais, não deve apresentar sujidade e bolor (99-01-7047)95 150,000 KG meio da asa, de boa qualidade data de ________ 18,4300 2.764,5000fabricação e validade, selo de inspeção maximo de 1 kg por embalagem congelado, sem deformação (99-01-6022)96 300,000 KG Mortadela de boa qualidade, com selo de ________ 10,8500 3.255,0000inspeção sanitária, em peças de 1kg data de fabricação e validade, não devendo apresentar sujidade e bolor (99-01-7056)97 300,000 KG Peito de frango, de boa qualidade, ________ 9,9500 2.985,0000máximo 1 kg por embalagem, data de fabricação e validade, selo de inspeção, dados nutricionais, congelada, sem deformações. (99-01-3707)
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98 400,000 KG Queijo fatiado, produto em embalagens ________ 16,9000 6.760,0000plasticas transparentes de 500gr, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, não deve apresentar deformações. (99-01-3698)99 50,000 KG Salama tipo italiano, de boa qualidade, ________ 35,2500 1.762,5000selo de inspeção, data de fabricação e validade, dados nutricionais, não deve apresentar sujidade e bolor (99-01-7068)100 400,000 KG Salsichas, de boa qualidade, frescas, ________ 8,5100 3.404,0000embaladas em plasticos filme, refriadas, máximo 1 kg por embalagem, data de fabricação e validade, não deve ter bolor. (99-01-3700)101 80,000 UN Amido de milho, embalagem com 500 gr (99- ________ 7,7400 619,200001-7023)102 200,000 PCT Balas sortidas, embalagem plástica de ________ 9,9500 1.990,0000600 gr, data de fabricação e validade, dados nutricionais, sem apresentar deformidades (99-01-7024)103 160,000 UN Bebida lactea 900gr, com data de ________ 3,2700 523,2000fabricação e validade, de boa qualidade, dados nutricionais, sem apresentar deformidades. (99-01-5115)104 400,000 UN Bebida lactea, bandeja com 6 unid, data ________ 4,1500 1.660,0000de fabricação e validade, de boa qualidade, dados nutricionais, sem apresentar deformidades (99-01-7026)105 260,000 KG Bolo recheado e decorado, vários sabores, ________ 34,5800 8.990,8000 entregue embalado, de boa qualidade, sem apresentar deformidade, sujidade ou bolor. (99-01-7028)106 30,000 UN Bombom de chocolate, pacote 01 kg, ________ 36,0000 1.080,0000composto por uma casquinha de wafer, coberta com duas camadas de chocolate e recheado com creme de castanha de caju. (99-01-3440)107 50,000 UN Canjica branca, embalagem plástica de ________ 5,5000 275,00001kg, data de fabricação e validade, dados nutricionais, sem apresentar deformidade. (99-01-3728)108 50,000 UN Carvão para assar de boa qualidade, ________ 15,9900 799,5000embalagem de papel 7 kg. (99-01-3761)109 50,000 UN Chantilly para bolo, produto embalado em ________ 16,4900 824,5000caixa tetra park1lt, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve conter sujidade e bolor (99-01-6003)110 70,000 UN Chocolate em barra 170 gr, de boa ________ 7,8500 549,5000qualidade, sabores diversos. (99-01-3873)111 70,000 UN Chocolate crocante em barrinhas formato ________ 5,6500 395,5000
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retangular embalados individualmente cx com 20 unidades, sem apresentar deformidade. (99-01-3754)112 100,000 UN Coco ralado, produto embalado em pacote ________ 3,6900 369,0000de 100 gr, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-6674)113 150,000 KG Cuca com cobertura, vários sabores, de ________ 20,2500 3.037,5000boa qualidade, fresco, sem deformações, não deve apresentar sujidade ou bolor (99-01-6007)114 150,000 UN Doce de leite, produto embalado em pote ________ 9,3100 1.396,5000plástico de 400 gr, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3654)115 50,000 UN Erva doce, embalagem de 20 gr, de boa ________ 4,9000 245,0000qualidade, data de fabricação e validade, modo de preparo, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3716)116 250,000 UN Extrato de tomate, produto embalado em ________ 6,3600 1.590,0000lata de 340 gr, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3649)117 340,000 UN Farinha de trigo especial tipo 1, ________ 9,6000 3.264,0000produto embalado em saco plástico ou papel de 5kg, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, de boa qualidade, modo de preparo, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3662)118 200,000 UN fermento de bolo, produto embalado em ________ 7,0300 1.406,0000pote plástico de 250 gr, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3639)119 50,000 KG Filé de tilapia, congelado, embalagem de ________ 34,6300 1.731,5000800g, de boa qualidade, selo de inspeção, sem deformidades, não deve apresentar sujidade e bolor (99-01-7041)120 50,000 UN Goiabada bloco 300 gr (99-01-3428) ________ 3,6900 184,5000121 200,000 UN Hamburguer, embalagem plástica ________ 1,1900 238,0000individual, data de fabricação e validade, modo de preparo, dados nutricionais, de boa qualidade, selo de 
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inspeção, sem apresentar deformidade. (99-01-3871)122 300,000 UN Leite condensado, produto embalado em ________ 4,5500 1.365,0000caixa trata pack de 395 gr, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3641)123 40,000 UN Leite de cocô vidro 200 ml (99-01-3429) ________ 4,9500 198,0000124 160,000 UN Maionese pronta, produto embalado em ________ 5,1000 816,0000sache de 500 gr, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3666)125 500,000 UN Margarina cremosa, produto embalado em ________ 4,2600 2.130,0000pote plástico de 500gr, 80% de lipídios, com sal, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não devendo apresentar sujidade e bolor (99-01-7052)126 150,000 UN Massa para lasanha fresca, pacote 500gr, ________ 6,4200 963,0000modo de preparo, data de fabricação e validade, sem apresentar deformidade, sujidade e bolor (99-01-7053)127 150,000 UN Massa para pastel, fresca, pacote com ________ 6,2500 937,5000500gr, modo de preparo, data de fabricação e validade, sem apresentar deformidade, sujidade e bolor (99-01-7054)128 200,000 UN Milho pipoca, embalagem plástica de ________ 3,5000 700,0000500gr, data de fabricação e validade, modo de preparo, dados nutricionais, de boa qualidade, sem apresentar deformidade. (99-01-3736)129 250,000 KG Pão francês 50 Gr, fabricação do dia, ________ 9,6700 2.417,5000sem deformaçõe, não deve apresentar sujidade ou bolor (99-01-6029)130 50,000 UN Pêssego em caldas, em metades, lata ________ 9,9500 497,5000450gr. (99-01-7060)131 400,000 UN Pizza pronta, diversos sabores de 30 cm ________ 12,5900 5.036,0000de diâmetro (99-01-0563)132 200,000 UN POLENTINA EMBALAGEM DE 500 GR, EM ________ 1,9900 398,0000POLIETILENO TRANSPARENTE, SEM APRESENTAR UMIDADE, BOLOR EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. (87-01-0015)133 300,000 UN Refrigerante lata, sabores diversos, ________ 4,4500 1.335,0000embalagem 350 ml (99-01-6037)134 500,000 UN Refrigerante vários sabores, embalado em ________ 7,0000 3.500,0000garrafa peti de 2 lts, de boa qualidade, 
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data de fabricação e validade, dados nutricionais, sem apresentar deformidade (99-01-3720)135 100,000 UN Salada em Conserva Varios Tipos - 300gr, ________ 6,9000 690,0000devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2558)136 50,000 UN Suspiro, produto embalado em embalagem ________ 7,9900 399,5000plástica transparente de 200 gr, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3643)137 160,000 UN Tempero pronto completo, produto ________ 3,9900 638,4000embalado em embalgem pote plastico de 300 gr, deve conter dados nutricionais, com data de fabricação e validade (99-01-6040)138 360,000 UN Walfer vários sabores, produto embalado ________ 2,9000 1.044,0000em pacotes de 150 grs, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade. não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3632)139 60,000 PCT Açucar cristal, produto embalado em ________ 7,8500 471,0000embalagem plástica transparente de 2 kg, devendo conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3633)140 100,000 UN Açucar mascavo de 1ª, embalagem de 1kg, ________ 13,4500 1.345,0000de cor escura, data de fabricação e validade, dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, sem apresentar deformidades (99-01-7020)141 350,000 UN   Arroz parbolizado tipo 1 - 5 kg Em ________ 11,1700 3.909,5000embalagem plástica transparente, devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não devendo apresentar sujidade e bolor. (99-01-2526)142 200,000 UN Bolacha salgada com água e sal, ________ 6,5200 1.304,0000embalagens com 800 gr, contendo glúten, e dos dados nutricionais. Apresentar os ingredientes, data de fabricação, validade, lote, endereço do fabricante. As bolachas não devem apresentar quebraduras e com acondicionamento. (99-01-5011)143 200,000 UN Café soluvel, produto embalado em sache ________ 14,2500 2.850,0000
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de 200 gr, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. Selo de pureza ABIC de qualidade. (99-01-3664)144 50,000 UN Canjica milho, embalagem plástica de 1 ________ 4,8000 240,0000kg, data de fabricação e validade, dados nutricionais, sem apresentar deformações (99-01-3729)145 240,000 UN Creme de leite 200g, caixa tetra pack, ________ 2,8700 688,8000deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-6678)146 80,000 UN Erva mate, embalagem de 1 kg, de boa ________ 11,7500 940,0000qualidade, de boa qualidade, modo de preparo, data de fabricação e validade, sem apresentar deformidade. (99-01-3760)147 200,000 UN Ervilha, produto embalado em lata de 200 ________ 2,3000 460,0000gr, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3651)148 300,000 UN Farinha de mandioc tipo 1, produto em ________ 5,2200 1.566,0000embalagem plastica de 1 kg, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade,com data de fabricação e validade, não devendo apresentar sujidade e bolor. (99-01-6010)149 200,000 UN Leite em pó, produto embalado em lata de ________ 16,7000 3.340,0000400 gr, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor, fortificado com ferro, vitaminas A,C,D (99-01-3663)150 300,000 UN Macarrão tipo talharim, produto em ________ 3,6600 1.098,0000embalagem plástica transparente de 500gr, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não devendo conter sujidade e bolor (99-01-7049)151 500,000 UN Óleo de soja, produto embalado em ________ 3,9600 1.980,0000garrafa pet de 900 ml, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3652)152 200,000 UN Pó para pudim, sabores diversos caixa 50 ________ 1,2500 250,0000gr (99-01-7063)153 60,000 UN Sagu 500 gr (99-01-3432) ________ 3,8100 228,6000
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154 300,000 KG Sal, produto em embalagem transparente ________ 1,8400 552,0000com 01kg, de boa qualidade, contendo no rótulo data de fabricação validade, número do lote. (99-01-7273)155 36,000 UN Salomônico, embalagem de 100gr, de boa ________ 2,4500 88,2000qualidade, selo de inspeção, data de fabricação e validade, modo de preparo, não deve apresentar sujidade (99-01-7069)156 60,000 UN Sardinha óleo e molho, embalado em lata ________ 3,8900 233,4000de 125 grs. (99-01-3864)157 1000,000 UN Suco em pó, produto em embalagem de 35 ________ 1,1500 1.150,0000gr, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-6684)158 160,000 UN Suco pronto natural, produto embalado em ________ 9,3300 1.492,8000caixa trata pack de 1 lt, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3642)159 150,000 UN Banha, produto embalado em embalagem ________ 7,9000 1.185,0000plástica transparente de 1kg, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3667)160 30,000 UN Chocolate em barra, embalagem de 1 kg, ________boa qualidade, modo de preparo, 0% gorduras trans, sem apresentar deformidade. (99-01-3753)161 50,000 UN Emustab, embalagem de 400 gr, modo de ________ 7,6900 384,5000preparo, sem apresentar deformidade. (99-01-3758)162 60,000 UN Nata pacote com 500 gr, fresca (99-01- ________ 9,4500 567,00000562)163 50,000 UN requeijão cremoso 200 gr, boa qualidade, ________ 3,3500 167,5000data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor (99-01-7065)164 40,000 PCT Sopa Instantânea pacote 200grs. (99-01- ________ 6,8000 272,00004003)165 1000,000 UN Beijinho em forminhas, produto para ________ 0,7000 700,0000coquetel, de boa qualidade, fresco, sem deformações, não deve apresentar sujidade ou bolor, entregues em embalagem fechada, com no maximo 100 und (99-01-7027)166 1000,000 UN Brigadeiro em forminhas, produto para ________ 0,7000 700,0000coquetel, de boa qualidade, fresco, sem deformações, não deve conter sujidade ou bolor, entregues em embalagem fechada, 
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com no máximo 100 und. (99-01-7029)167 160,000 KG Empadão de forma, recheio de frango, de ________ 25,8500 4.136,0000boa qualidade, fresco, sem deformações, não deve apresentar sujidade ou bolor (99-01-6009)168 1000,000 UN Mini bananinha, produto para coquetel, ________ 0,7000 700,0000de boa qualidade, fresco, sem deformações, não deve apresentar sujidade ou bolor, entregues em embalagem fechada, com no maximo 100 und. (99-01-6023)169 3000,000 UN Mini salgado, produto para coquetel ________ 0,6000 1.800,0000(bola de queijo, pastel, coxinha, risoles, salsicha enrolada, croquete), de boa qualidade, fresco, sem deformações, não deve apresentar sujidade ou bolor, entregues em embalagem fechada, com no maximo 100 und. (99-01-6024)170 600,000 UN Mini sanduiche, produto para coquetel, ________ 0,7100 426,0000de boa qualidade, fresco, sem deformações, não deve apresentar sujidade ou bolor, entregues em embalagem fechada, com no maximo 100 und (99-01-6025)171 600,000 UN Mini sonho, recheado, produto para ________ 0,7100 426,0000coquetel, de boa qualidade, fresco, sem deformações, não deve apresentar sujidade ou bolor, entregues em embalagem fechada, com no maximo 100 und (99-01-6026)172 600,000 UN Mini pizza, produto para coquetel (99-01- ________ 0,7100 426,00005921)173 1000,000 UN pão de queijo, produto para coquetel, de ________ 0,7000 700,0000boa qualidade, fresco, sem deformações, não deve apresentar sujidade ou bolor, entreguesem embalagem fechada, com maximo 100 und. (99-01-6028)174 500,000 UN Pão bola 100gr, de boa qualidade, ________ 1,0000 500,0000fabricação do dia, sem deformações, não deve apresentar sujidade ou bolor (99-01-7057)175 300,000 UN Pão de forma fatiado 500 gr, fabricação ________ 4,9100 1.473,0000do dia, sem deformações, não deve conter sujidade ou bolor. (99-01-6027)176 600,000 UN Sanduiche Natural, 03 fatias sobrepostas ________ 5,5000 3.300,0000de pão de sanduiche, com frango desfiado, maionese, milho, tomate, alface, embrulhado em plastico filme, de boa qualidade. (99-01-3855)177 5000,000 UN PÃO PARA CACHORRO QUENTE 50 GR - PÃO ________ 0,6700 3.350,0000
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MACIO E FRESCO. TAMANHO PADRÃO, MACIO ENTREGUES EM EMBALAGENS DESCARTÁVEIS. (03-03-0901)178 500,000 UN X-SALADA ( com pão fresco, macio, ________ 13,0000 6.500,0000tamanho padrão, contendo hambúrguer, presunto, queijo, alface, tomate, milho, ervilha, batata palha, maionese e catchup, entregues em embalagens de isopor individuais (99-01-6042)(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 283.451,0000


