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KG Achocolatado em pó preparado instantâneo. Enriquecido com 8 fólico e
vitamina B12), com rendimento de pelo menos 8 litros/kg. Embalagens
de 1 kg cada.  A embalagem plástica com filme de poliéster metalizado
laminado com polietileno de baixa densidade, deve estar intacta, bem
vedada e deve constar: prazo de validade de no mínimo 1 ano,
informação nutricional e ingredientes. O fabricante deverá apresentar
documentação técnica (anexar junto a proposta: registro do produto,
ficha técnica e laudo de análise do laboratório oficial). Com data de
fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto na
Secretaria de Educação.

___________ ___________ ___________1 700,00  

KG Açúcar refinado branco especial. Sendo 30% em pacotes de 1 k kg e
70% em pacotes de 5 Kg cada. O produto não deve apresentar sujidade,
umidade, bolor, rendimento insatisfatório, coloração escura, mistura e
peso insatisfatório. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve
constar prazo de validade de no mínimo 10 meses. Deve constar data de
fabricação de no máximo 3 meses da data de entrega do produto na
Secretaria de Educação.

___________ ___________ ___________2 3.100,00  

KG Açúcar mascavo. Pacotes de até 1 kg cada. O produto não deve
apresentar sujidade, umidade, bolor, mistura e peso insatisfatório. A
embalagem deve estar intacta, bem vedada, com prazo de validade e
origem. Deve constar data de  fabricação de no máximo 1 mês da data
de entrega do produto na secretaria e educação.

___________ ___________ ___________3 100,00  

KG Amendoim. Descascado, selecionado, classe miúdo, tipo 1 Pacotes de 1
kg cada. O produto não deve apresentar sujidade, umidade e bolor. A
embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar data de
fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto na
secretaria e educação e prazo de validade.

___________ ___________ ___________4 180,00  

KG Amido de milho. Embalagens de 1kg cada.O produto não deverá
apresentar resíduos, bolor ou cheiro não característico. A embalagem
deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de fabricação de no
máximo 1 mês da data de entrega do produto.

___________ ___________ ___________5 100,00  

KG Arroz integral. Pacotes de 1Kg cada.  O produto deve ser de boa
qualidade,  safra corrente, isento de mofo, odores estranhos e
substâncias nocivas. Não deve apresentar grãos disformes (grãos
queimados, pedras, cascas e carunchos). A embalagem deve estar
intacta, bem vedada, informação nutricional.

___________ ___________ ___________6 250,00  

KG Arroz parboilizado tipo 1, longo fino. Sendo 30% em pacotes de 1 kg e
70% em pacotes de 5 Kg cada.  O produto deve ser de boa qualidade,
safra corrente, isento de mofo, odores estranhos e  substâncias nocivas.
Não deve apresentar grãos disformes (grãos queimados, pedras, cascas
e carunchos). A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve
constar prazo de validade de no mínimo 6 meses. Deve constar data de
fabricação de no máximo 2 meses da data de entrega do produto na
Secretaria de Educação.

___________ ___________ ___________7 4.000,00  

KG Biscoito doce, tipo sortido. Pacotes de até 1kg cada.  O produto deve
apresentar-se íntegro, crocante, com sabor e odor agradável. A
embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de
fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo de
validade de 1 ano, informação nutricional e ingredientes.

___________ ___________ ___________8 350,00  

KG Biscoito doce, sabor chocolate. Pacotes de até 1kg cada.  O produto
deve apresentar-se íntegro, crocante, com sabor e odor agradável. A
embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de
fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo de
validade de 1 ano, informação nutricional e ingredientes.

___________ ___________ ___________9 300,00  

KG Biscoito doce, tipo maria. Pacotes de até 1kg. O produto deve
apresentar-se íntegro, crocante, com sabor e odor agradável. A
embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de
fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo de
validade de 1 ano, informação nutricional e ingredientes.

___________ ___________ ___________10 400,00  
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KG Biscoito doce, tipo rosquinha de coco. Pacotes de até 1kg.    O produto
deve apresentar-se íntegro, crocante, com sabor e odor agradável e
característico. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve
constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do
produto, prazo de validade de 1 ano, informação nutricional e
ingredientes.

___________ ___________ ___________11 350,00  

KG Biscoito doce, tipo laminado de leite. Pacotes de até 1kg. O produto deve
apresentar-se íntegro, crocante, com sabor e odor agradável. A
embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de
fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo de
validade de 1 ano, informação nutricional e ingredientes.

___________ ___________ ___________12 300,00  

KG Biscoito doce, tipo cookies integral, aromatizado aromatizado
artificialmente com gotas de sabor chocolate meio amargo, fonte de
fibras, 0% de gordura trans descrito na embalagem. A embalagem deve
conter 500g cada, estar intacta, bem vedada e deve constar: data de
fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo de
validade de 1 ano, informação nutricional e ingredientes. O fabricante
deverá apresentar documentação técnica (anexar junto a proposta:
registro do produto, ficha técnica e laudo de análise do laboratório
oficial).

___________ ___________ ___________13 300,00  

UN Pão de mel com cobertura de chocolate. A embalagem deve esta estar
intacta, bem vedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 1
mês da data de entrega do produto, prazo de validade de pelo menos 1
ano, informação nutricional e ingredientes. Caixa contendo 200 un de
23g cada. O fabricante deverá apresentar documentação técnica (anexar
junto a proposta: registro do produto, ficha técnica e laudo de análise do
laboratório oficial).

___________ ___________ ___________14 4.500,00  

KG Biscoito salgado, tipo cream cracker com gergelim. Pacotes de até 1kg.
O produto deve apresentar-se íntegro, crocante, com sabor e odor
agradável. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar:
data de fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto,
prazo de validade de pelo menos 8 meses, informação nutricional e
ingredientes.

___________ ___________ ___________15 150,00  

KG Biscoito salgado, tipo cream cracker integral. Pacotes de ataté 1kg. O
produto deve apresentar-se íntegro, crocante, com sabor e odor
agradável. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar:
data de  fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto,
prazo de validade de pelo menos 8 meses, informação nutricional e
ingredientes.

___________ ___________ ___________16 200,00  

KG Biscoito salgado, tipo cream cracker. Pacotes de 800g. O produto deve
apresentar-se íntegro, crocante, com sabor e odor agradável. A
embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de
fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo de
validade, informação nutricional e ingredientes.

___________ ___________ ___________17 150,00  

KG Café em pó, torrado moído extra forte de boa qualidade , com selo de
pureza ABIC. Embalagens de 500 g, devendo estar intacta, bem vedada
e constar: data de fabricação de no máximo 15 dias da data de entrega
do produto e prazo de validade de 4 meses.

___________ ___________ ___________18 500,00  

KG Caldo de galinha. Embalagem com 114g, devendo estar intacta,bem
vedada e constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da data de
entrega do produto, prazo de validade e ingredientes.

___________ ___________ ___________19 100,00  

KG Caldo de carne. Embalagem com 114g, devendo estar intacta, bem
vedada e constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da data de
entrega do produto, prazo de validade e ingredientes.

___________ ___________ ___________20 100,00  

KG Canela em pó. Embalagem contendo até 50g do produto, devendo estar
intacta, bem vedada e constar: data de  fabricação de no máximo 1 mês
da data de entrega do produto e prazo de validade, origem do produto.

___________ ___________ ___________21 13,00  

KG Canjica de milho (branca), tipo 1, classe branca, subgrupo despeliculada,
de acordo com a Portaria no 109 de 24/02/1989. Pacotes de 500g. Não
deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não
característico. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve
constar: data de  fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do
produto e prazo de validade de no mínimo 6 meses.

___________ ___________ ___________22 400,00  

KG Cereal matinal de milho com açúcar, com características de crocancia,
enriquecido com vitaminas e minerais. Embalagem plástica contendo até
1 kg do produto. Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor ou
cheiro não característico. A embalagem deve estar intacta, bem vedada
e deve constar: data de  fabricação de no máximo 1 mês da data de
entrega do produto e prazo de validade, informação nutricional e
ingredientes.

___________ ___________ ___________23 250,00  
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KG Cereal matinal de milho sabor chocolate, com características de
crocancia, enriquecido com vitaminas e minerais. Embalagem plástica
contendo 1 kg do produto. Não deverá apresentar resíduos de
impurezas, bolor ou cheiro não característico. A embalagem deve estar
intacta, bem vedada e deve constar: data de  fabricação de no máximo 1
mês da data de entrega do produto e prazo de validade, informação
nutricional e ingredientes.

___________ ___________ ___________24 250,00  

KG Chá de maçã, acondicionado em pctes de 50g (com sachês). O produto
não deverá apresentar resíduos, bolor ou cheiro não característico. A
embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de
fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto,
ingredientes, procedência e prazo de validade.

___________ ___________ ___________25 6,00  

KG Chá de camomila, acondicionado em pctes 50g (com sachês). ). O
produto não deverá apresentar resíduos, bolor ou cheiro não
característico. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve
constar: data de  fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do
produto, ingredientes, procedência e prazo de validade.

___________ ___________ ___________26 6,00  

KG Chá de cidreira, acondicionado em pctes 50g (com sachês). O produto
não deverá apresentar resíduos, bolor ou cheiro não característico. A
embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de
fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto,
ingredientes, procedência e prazo de validade.

___________ ___________ ___________27 6,00  

KG Chá de erva-doce, acondicionado em pctes 50g (com sachês). O produto
não deverá apresentar resíduos, bolor ou cheiro não característico. A
embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de
fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto,
ingredientes, procedência e prazo de validade.

___________ ___________ ___________28 6,00  

KG Cravo da Índia. Embalagem contendo 10g cada, devendo estar iintacta,
bem vedada e constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da data
de entrega do produto e prazo de validade, identificar a origem do
produto. A maioria dos cravos devem estar íntegros.

___________ ___________ ___________29 1,00  

KG Doce de frutas, diversos sabores. Potes de 1kg. A embalagem deve
estar intacta, bem vedada e deve constar: data de fabricação de no
máximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo de validade,
informação nutricional e ingredientes.

___________ ___________ ___________30 450,00  

KG Ervilha enlatada. Acondicionada em lata. Embalagem contendo aprox.
200g, não devendo estar amassada, enferrujada ou estufada, com
espuma ou vazamento. Na embalagem deve constar: data de fabricação
de no máximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo de validade,
informação nutricional e ingredientes.  Deverá constar o registro no
Ministério da Saúde.

___________ ___________ ___________31 150,00  

KG Extrato de tomate de boa qualidade e bom rendimento.
Acondicionamento em lata, contendo até 880g, não devendo estar
amassada, enferrujada ou estufada, com espuma ou vazamento. Na
embalagem deve constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da
data de entrega do produto, prazo de validade de 18 meses, informação
nutricional e ingredientes.

___________ ___________ ___________32 800,00  

KG Farelo de aveia. Embalagem de 500g cada, constando na embalagem.
Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não
característico. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve
constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do
produto, prazo de validade de no mínimo 4 meses, informação
nutricional, procedência do produto.

___________ ___________ ___________33 120,00  

KG Farinha de mandioca, grupo seca, subgrupo fina beneficiada, classe
branca, tipo 1, empacotamento sem contato manual, embalagens de 1
kg cada. Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro
não característico. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve
constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do
produto, prazo de validade, informação nutricional.

___________ ___________ ___________34 200,00  

KG Farinha de milho torrada amarela (tipo biju). Embalagens de de 1 kg
cada. Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não
característico. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve
constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do
produto, prazo de validade, informação nutricional.

___________ ___________ ___________35 80,00  

KG Farinha de milho (fubá de milho amarelo). Sendo 30% em pacotpacotes
de 1 kg e 70% em pacotes de 5 Kg cada. Não deverá apresentar
resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. A embalagem
deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de fabricação de no
máximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo de validade,
informação nutricional,  e registro no Ministério da Saúde.

___________ ___________ ___________36 1.100,00  
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KG Farinha de trigo especial, tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico.
Sendo 30% em pacotes de 1 kg e 70% em pacotes de 5 Kg cada. Cada
100g deve fornecer no mínimo 4,2 mg de ferro e 150 mcg de ácido fólico.
Não deverá apresentar resíduos, bolor ou cheiro não característico.  A
embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar data de
fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto. A
rotulagem deverá apresentar registro no Ministério da Saúde.

___________ ___________ ___________37 2.600,00  

KG Farinha de trigo integral pura. Pacotes de 1 kg cada. Não deverá
apresentar resíduos, bolor ou cheiro não característico.  A embalagem
deve estar intacta, bem vedada e deve constar data de fabricação de no
máximo 1 mês da data de entrega do produto. A rotulagem deverá
apresentar registro no Ministério da Saúde.

___________ ___________ ___________38 300,00  

KG Feijão preto, tipo 1, selecionado, da última safra, constando no mínimo
90% de grãos na cor característica, variedade correspondente de
tamanho e formatos naturais, maduros, limpos e secos. Será permitido o
limite de 2 de impurezas e materiais estranhos, obedecendo a Portaria
161 de 24/07/87 - M.A. Embalagem de 1 Kg, devendo estar intacta, bem
vedada e constar data de  fabricação de no máximo 1 mês da data de
entrega do produto.

___________ ___________ ___________39 1.600,00  

KG Fermento químico em pó de boa qualidade. Embalagens de 250 g cada.
O produto não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor,
coloração, sabor ou cheiro não característico. A embalagem deve estar
intacta, bem vedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 1
mês da data de entrega do produto, prazo de validade.

___________ ___________ ___________40 70,00  

KG Fermento biológico. Embalagem com 500g cada. O produto não deverá
apresentar bolor, coloração, sabor ou cheiro não característico. A
embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de
fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo de
validade.

___________ ___________ ___________41 55,00  

KG Semente de Gergelim branco. Embalagem contendo até 500 g cadcada,
descrito no produto. Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor
ou cheiro não característico. A embalagem deve estar intacta, bem
vedada e deve constar: data de  fabricação de no máximo 1 mês da data
de entrega do produto, prazo de validade, procedência do produto.

___________ ___________ ___________42 60,00  

KG Granola sem uva passas. Embalagem plástica contendo até 500 g cada,
descrito no produto. Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor
ou cheiro não característico. A embalagem deve estar intacta, bem
vedada e deve constar: data de  fabricação de no máximo 1 mês da data
de entrega do produto e prazo de validade, procedência do produto.

___________ ___________ ___________43 150,00  

KG Semente de Linhaça marrom. Embalagem contendo 350 g cada, descrito
no produto. Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor ou
cheiro não característico. A embalagem deve estar intacta, bem vedada
e deve constar: data de  fabricação de no máximo 1 mês da data de
entrega do produto e prazo de validade, procedência do produto.

___________ ___________ ___________44 100,00  

KG Macarrão com ovos, tipo cabelo de anjo. Pacotes de 500g. A
eembalagem deve estar intacta, bem vedada, sem a presença de fungos
e deve constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da data de
entrega do produto, prazo de validade de no mínimo  12 meses,
informação nutricional, ingredientes.

___________ ___________ ___________45 300,00  

KG Macarrão com sêmola, tipo espagueti reto. Pacotes de 1 kg. A
embalagem deve estar intacta, sem a presença de fungos, bem vedada
e deve constar: data de  fabricação de no máximo 1 mês da data de
entrega do produto, prazo de validade de no mínimo  12 meses,
informação nutricional, ingredientes.

___________ ___________ ___________46 650,00  

KG Macarrão com ovos, tipo parafuso. Pacotes de 1kg a 1 kg. A
embalagem deve estar intacta, bem vedada, sem a presença de fungos
e deve constar: data de  fabricação de no máximo 1 mês da data de
entrega do produto, prazo de validade de no mínimo  12 meses,
informação nutricional, ingredientes.

___________ ___________ ___________47 300,00  

KG Macarrão com ovos, tipo penne. Pacotes de 500g. A embalagem deve
estar intacta, bem vedada, sem a presença de fungos e deve constar:
data de  fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto,
prazo de validade de no mínimo  12 meses, informação nutricional,
ingredientes.

___________ ___________ ___________48 650,00  

KG Macarrão com sêmola, tipo talharim. Embalagens de 1 kg cada. A
embalagem deve estar intacta, bem vedada, sem a presença de fungos
e deve constar: data de  fabricação de no máximo 1 mês da data de
entrega do produto, prazo de validade de no mínimo  12 meses,
informação nutricional, ingredientes.

___________ ___________ ___________49 700,00  
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KG Margarina, com 0% de gordura trans descrita no rótulo. Emablagens de
1kg cada. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar:
data de fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto e
prazo de validade.

___________ ___________ ___________50 450,00  

KG Mel puro. Deve conter o carimbo do Serviço de Inspeção Federal (SIF).
Potes de 500g a 1kg. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e
deve constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da data de
entrega do produto e prazo de validade, procedência do produto.

___________ ___________ ___________51 130,00  

KG Milho para pipoca, com bom rendimento e boa qualidade de grãos.
Pacotes de 500g cada.  A embalagem deve estar intacta, bem vedada e
deve constar: data de  fabricação de no máximo 1 mês da data de
entrega do produto e prazo de validade.

___________ ___________ ___________52 250,00  

KG Milho verde enlatado. Acondicionamento em lata, contendo 200g cada,
não devendo estar amassada, enferrujada ou estufada, com espuma ou
vazamento. Na embalagem deve constar: data de fabricação de no
máximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo de validade,
informação nutricional e ingredientes.

___________ ___________ ___________53 120,00  

KG Mingau de chocolate com coco queimado, malte e ovos.  A embalagem
plástica com filme de poliéster metalizado laminado com polietileno de
baixa densidade, deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de
fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo de
validade, informações nutricionais e ingredientes. Deve ser enriquecida
com ferro. A diluição mínima deve ser de 3lts/pcte de 1 kg. O fabricante
deverá apresentar documentação técnica (anexar junto a proposta:
registro do produto, ficha técnica e laudo de análise do laboratório
oficial).

___________ ___________ ___________54 500,00  

L Óleo de soja refinado. Embalagem em "lata" de 900ml, não devendo
estar amassadas, enferrujadas ou estufadas, com espuma ou
vazamento. Na embalagem deve constar: data de  fabricação de no
máximo 3 meses da data de entrega do produto, prazo de validade,
informação nutricional.

___________ ___________ ___________55 2.200,00  

KG Orégano. Embalagem contendo 100g do produto, devendo estar intacta,
bem vedada e constar: data de  fabricação de no máximo 1 mês da data
de entrega do produto e prazo de validade e origem.

___________ ___________ ___________56 10,00  

KG Pó para o preparo de gelatina com "corante natural" (sabores: morango,
pêssego, uva e framboesa). Embalagem contendo 1 kg do produto. Na
embalagem deve constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da
data de entrega do produto, prazo de validade, informação nutricional e
ingredientes. Apresentar laudo bromatológico de laboratório oficial e ficha
técnica assinada pelo técnico responsável.

___________ ___________ ___________57 300,00  

KG Pudim (em pó) diversos sabores (85 g cada). Na embalagem deve
constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do
produto, prazo de validade, informação nutricional e ingredientes.

___________ ___________ ___________58 35,00  

KG Polvilho azedo. Pacotes de 500g. A embalagem deve estar intacta, bem
vedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da data
de entrega do produto e prazo de validade.

___________ ___________ ___________59 170,00  

KG Quirera (fubá extra grosso) (pctes de 1Kg cada). Com data de fabricação
de no máximo 2 meses da data de entrega do produto na Secretaria de
Educação.

___________ ___________ ___________60 900,00  

KG Sagu, classe pérola, tipo 1. Embalagens de 500g do produto. O produto
deve apresentar-se limpo, seco e isento de odores estranhos. A
embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de
fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto e prazo
de validade.

___________ ___________ ___________61 250,00  

L Suco concentrado sabor uva, com rendimento para pelo menos 5,5
vezes mais. Embalagens contendo 1 litro do produto, cada.  A
embalagem deve ser do tipo longa vida ou tetra brik, estar intacta, bem
vedada e deve constar: data de fabricação, prazo de validade,
informação nutricional e ingredientes. A data de  fabricação deve ser de
no máximo 1 mês da data de entrega do produto.  O fabricante deverá
apresentar documentação técnica (anexar junto a proposta: registro do
produto, ficha técnica e laudo de análise do laboratório oficial).

___________ ___________ ___________62 500,00  

L Suco concentrado sabor laranja, com rendimento para pelo menos 7
vezes mais. Embalagens contendo 1 litro do produto, cada.  A
embalagem deve ser do tipo longa vida ou tetra brik, estar intacta, bem
vedada e deve constar: data de fabricação, prazo de validade,
informação nutricional e ingredientes. A data de  fabricação deve ser de
no máximo 1 mês da data de entrega do produto.  O fabricante deverá
apresentar documentação técnica (anexar junto a proposta: registro do
produto, ficha técnica e laudo de análise do laboratório oficial).

___________ ___________ ___________63 500,00  
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KG Sal refinado e iodado. Pacotes de 1 kg. A embalagem deve estar intacta,
bem vedada e deve constar: data de  fabricação de no máximo 1 mês da
data de entrega do produto, prazo de validade, informação nutricional e
ingredientes.

___________ ___________ ___________64 600,00  

L Vinagre branco. Embalagens de 1 litro. A embalagem deve estar intacta,
bem vedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da
data de entrega do produto e prazo de validade.

___________ ___________ ___________65 300,00  

KG Mortadela sem gordura resfriada, de boa procedência e qualidade, com
carimbo no serviço de inspeção federal (SIF) - registro de inspeção
animal. Peças de até 2kg cada.  A embalagem deve estar intacta, bem
vedada e deve constar: data de  fabricação de no máximo 1 mês da data
de entrega do produto, informação nutricional, ingredientes.

___________ ___________ ___________66 300,00  

KG Frango, coxa e sobrecoxa congeladas. A embalagem deve estar íntegra
e deve constar: data de  fabricação, prazo de validade, peso e registro de
inspeção animal (SIF).

___________ ___________ ___________67 500,00  

KG Carne bovina moída de segunda congelada, isenta de cartilagem e
nervo, deve apresentar odor característico, cor variando de vermelho
cereja a vermelho escuro, acondicionado em embalagem de 500g,
íntegra, adequada e resistente, com rotulagem especificando o peso, tipo
de carne, data de fabricação, data de validade, e com registro de
inspeção animal (SIF).

___________ ___________ ___________68 3.200,00  

KG Carne bovina moída tipo músculo, fresca (moída na hora), isenta de
cartilagem e nervo, deve apresentar odor característico, cor variando de
vermelho cereja a vermelho escuro, acondicionado em embalagem de
500g, íntegra, adequada e resistente, com rotulagem especificando o
peso, tipo de carne, data de fabricação, data de validade, e com registro
de inspeção animal (SIF).

___________ ___________ ___________69 400,00  

KG Carne bovina inteira (tipo acém), congelada, isenta de cartilagem e
nervo, deve apresentar odor característico, cor variando de vermelho
cereja a vermelho escuro, acondicionado em embalagem de 1kg,
íntegra, adequada e resistente, com rotulagem especificando o peso, tipo
de carne, data de fabricação, data de validade, e com registro de
inspeção animal (SIF). A quantidade embalada deverá ser de acordo
com a solicitação da Secretaria de Educação.

___________ ___________ ___________70 500,00  

KG Salsicha congelada de boa procedência e qualidade. Pacotes de 3kg. A
embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de
fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto,
informação nutricional, ingredientes e registro de inspeção animal (SIF).

___________ ___________ ___________71 1.800,00  

KG Frango inteiro congelado, registro de inspeção animal (SIF), boa
procedência e qualidade, constando a quantidade, por embalagem, c/ 2 a
3kg cada. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar:
data de  fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto.

___________ ___________ ___________72 7.000,00  

L Bebida láctea fermentada de diversos sabores. Pacotes de 1 litro. A
embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de
fabricação de no máximo 15 dias da data de entrega do produto, prazo
de validade e informação nutricional.

___________ ___________ ___________73 1.500,00  

UN Iogurte, bandeijas de 510g cada, contendo 6 un de potes de iogurte
cada. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data
de  fabricação de no máximo 10 dias da data de entrega do produto,
prazo de validade e informação nutricional.

___________ ___________ ___________74 650,00  

L Leite tipo C, líquido. Embalagem plástica, contendo 1 litro cada. A
embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de
fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto,
informação nutricional e registro no Ministério da Agricultura e apresentar
Laudo Bromatológico.

___________ ___________ ___________75 14.000,00  

L Leite UHT integral longa vida, líquido. Embalagem tipo tetra brik
contendo 1 litro cada. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e
deve constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da data de
entrega do produto, informação nutricional e registro no Ministério da
Agricultura e apresentar Laudo Bromatológico

___________ ___________ ___________76 6.500,00  

KG Leite em pó instantâneo integral, com pctes de 400g cada. Com data de
fabricação de no máximo 2 meses da data de entrega do produto na
Secretaria de Educação.

___________ ___________ ___________77 200,00  

KG Queijo muzzarela fatiado, congelado de boa procedência e qualidade.
Embalagens de até 2kg, com divisor de fatias.  A embalagem deve estar
intacta, bem vedada e deve constar: data de  fabricação de no máximo
15 dias da data de entrega do produto, informação nutricional,
ingredientes e carimbo do Serviço de Inspeção Federal (SIF).

___________ ___________ ___________78 220,00  
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UN Pão francês. Características: 40g, tamanho uniforme, fabricado no dia da
entrega. Embalagem: plástica, estéril e descartável contendo o número
de pães conforme  cada escola. O transporte deverá ser feito em caixas
plásticas apropriadas, não será permitido caixas de madeira ou papelão,
ou ainda ser transportado no chão do veículo. Não serão aceitos pães
amassados.

___________ ___________ ___________79 3.000,00  

UN Pão para cachorro quente. Características: 50g, tamanho uniforme,
fabricado no dia da entrega. Embalagem: plástica, estéril e descartável
contendo o número de pães conforme  escola. O transporte deverá ser
feito em caixas plásticas apropriadas e não em caixas de madeira ou
papelão, ou ainda ser transportado no chão do veículo. Não serão
aceitos pães amassados

___________ ___________ ___________80 2.500,00  

KG Abobrinha. Características: casca coriácea com paredes espessas e de
cor verde. Embalados em plástico de polietileno transparente.

___________ ___________ ___________81 400,00  

UN Alface. Características: boa qualidade. Embalados em plástico de
polietileno transparente.

___________ ___________ ___________82 1.500,00  

KG Aipim descascado. Características: boa qualidade e tamanho médio.
Embalados em plástico de polietileno transparente.

___________ ___________ ___________83 800,00  

KG Alho. Embalagem de rede com 100g a 200g cada. ___________ ___________ ___________84 40,00  

KG Batata doce. Características: boa qualidade e tamanho médio.
Embalados em plástico de polietileno transparente.

___________ ___________ ___________85 600,00  

KG Batata inglesa. Características: boa qualidade e tamanho médio.
Embalados em plástico de polietileno transparente.

___________ ___________ ___________86 2.600,00  

KG Beterraba. Características: firme, tenra, razoavelmente macia, redondas
de cor vermelho-vivo e com pele lisa. Embalados em plástico de
polietileno transparente.

___________ ___________ ___________87 600,00  

UN Brócolis. Características: boa qualidade, firme, cor característica verde
escuro. Embalados em plástico de polietileno transparente. Com aprox.
350g cada.

___________ ___________ ___________88 600,00  

KG Cebola branca. Características: de primeira qualidade, livre de defeitos,
fresca e tamanho médio. Embalados em plástico de polietileno
transparente.

___________ ___________ ___________89 1.400,00  

KG Cenoura. Características: de primeira qualidade e tamanho médio.
Embalados em plástico de polietileno transparente.

___________ ___________ ___________90 1.600,00  

KG Chuchu. Características: verde, tenro, firme, sem manchas na casca e
no interior. Embalados em plástico de polietileno transparente.

___________ ___________ ___________91 300,00  

UN Couve manteiga. Características: verde escuro, folhas íntegras, macias e
frescas. Embalados em plástico de polietileno transparente. Maço com 8
folhas médias cada.

___________ ___________ ___________92 700,00  

UN Couve-flor. Características: boa qualidade e livre de defeitos. Embalados
em plástico de polietileno transparente.

___________ ___________ ___________93 600,00  

KG Pimentão verde. Características: boa qualidade e livre de defeitos.
Embalados em plástico de polietileno transparente.

___________ ___________ ___________94 250,00  

KG Pepino salada. Características: aparência fresca, tenra, sem defeitos e
de cor verde. Embalados em plástico de polietileno transparente.

___________ ___________ ___________95 300,00  

UN Repolho. Características: tipo branco, fresco, de boa qualidade.
Embalados em plástico de polietileno transparente. Com aprox. 2,5 kg
cada.

___________ ___________ ___________96 900,00  

UN Repolho Roxo. Características: tipo roxo, fresco, de boa qualidade.
Embalados em plástico de polietileno transparente. Com aprox. 2,5 kg
cada.

___________ ___________ ___________97 500,00  

KG Tomate. Características: bem formados, lisos, livre de defeitos, cor
vermelho-vivo (maduro) e ligeiramente moles. Não serão aceitos tomates
estragados. Embalados em plástico de polietileno transparente.

___________ ___________ ___________98 800,00  

KG Vagem. Características: aparência fresca, tenra, sem defeitos e de cor
verde ou verde com contorno marrom. Embalados em plástico de
polietileno transparente.

___________ ___________ ___________99 300,00  

UN Abacaxi. Características: boa qualidade e livre de defeitos. Embalados
em plástico de polietileno transparente.

___________ ___________ ___________100 800,00  

KG Banana caturra. Características: tamanho médio em processo de
amadurecimento. Acondicionadas em caixas vazadas.

___________ ___________ ___________101 5.000,00  

KG Laranja pêra. Características: casca íntegra e de cor alaranjada, odor
agradável e doce. Embalados em plástico de polietileno transparente ou
caixas vazadas.

___________ ___________ ___________102 5.000,00  

KG Limão. Características: casca verde e íntegra. Embalados em plástico de
polietileno transparente.

___________ ___________ ___________103 350,00  

KG Maçã. Características: casca íntegra, sem manchas e amassados.
Embalados em plástico de polietileno transparente ou caixas vazadas.

___________ ___________ ___________104 4.000,00  
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UN Mamão. Características: casca fina, lisa, amarela, sem manchas e
amassados, polpa macia. Embalados em plástico de polietileno
transparente ou caixas vazadas.

___________ ___________ ___________105 600,00  

UN Moranga. Características: de primeira qualidade, livre de defeitos, fresca
e tamanho médio, ao ponto para consumo. Embalados em plástico de
polietileno transparente.

___________ ___________ ___________106 400,00  

KG Poncã. Características: casca íntegra e de cor alaranjada, odor
agradável e doce. Embalados em plástico de polietileno transparente ou
caixas vazadas.

___________ ___________ ___________107 1.000,00  

DZ Ovo de galinha. Características: fresco, casca livre de rachaduras e
sujidades. Embalagens contendo 1 dúzia cada,  devendo estar intacta e
constar prazo de validade.

___________ ___________ ___________108 1.000,00  

UN Carga de gás para cozinha (GLP), com capacidade para 13 kg cada ___________ ___________ ___________109 400,00  

(Valores expressos em Reais R$) Total Geral: ___________


