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ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRICAO

1 40 PCT Arroz Parboilizado Pct 5Kg classe longo fino

3 2 pct Amido de Milho - pacote de 500 gr.

4 40 KG
Apresuntado sem Gordura fatiado - 1 Kg, composto de: Carne suína, amido (max 2%), proteína de soja,
glucose, milho, sal, proteína vegetal, condimento natural, aroma natural.

5 37 PCT Açúcar Cristal pacote com 5kg

6 25 Pct
Achocolatado em pó, pct. 500 gr- composto com: Açúcar, cacau, extrato de malte, sal, leite em pó
desnatado, soro de leite em pó, vitaminas (A, B1, B2, B6, C, D3, e PP), estabilizante, lecitina de soja e
aromatizantes

8 60 Pct

Biscoito Doce, (pacote 740gr). Deve ser composto com:
Farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho
e/ou féculas de arroz ou mandioca, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de
amônio e pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante, melhorador de farinha
metabissulfito de sódio e enzima protease (INS 1101i).

9 250 Ltrs

Bebida láctea - embalagem 1 L - diversos sabores,Não apresentar-se com a embalagem amassada,
aberta, suja. Deve conter: Leite integral e/ou leite integral reconstituído, xarope de açúcar, soro de leite
reconstituído, preparado de vitaminas (água, polpa de frutas: tipo = morango, coco, mamão, maçã e
banana, açúcar, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, conservador sorbato de potássio, espessantes
goma guar e goma xantana, corante natural urucum e corante artificial vermelho ponceau), amido
modificado, fermento lácteo e acidulante ácido cítrico. Colorido artificialmente. Pode conter traços de
castanha de caju.

11 60 kg
Biscoito salgado (pacote de 400g): composto com: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar invertido, açúcar, fermento biológico, fermento
químico bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico.

12 4 Pct COLORAU COLORÍFICO EM PÓ PCT 500 GR

13 255 KG

Carne bovina moída de 2ª - pacote 1 kg. Deverá apresentar características organolépticas normais: deve
ser de cor vermelha, com consistência firme,, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Quando
entregue congelada não deve soltar água ou líquidos, devendo apresentar-se firme. Deve ser embalada,
apresentar registro e rotulada, sem adição de sebo, aparas e aditivos químicos.

14 26 UN Café soluvel 200 gr.

15 10 Pote
Doce de Frutas (chemamaier) - pote 2 Kg. Doce de frutas (chemamaier) cremoso - pote de 2 Kg. sabor
figo, uva e morango.composto por: polpa de frutas, amido e pectinas, benzoato de sódio

16 26 un Extrato de tomate - lata de 850 gr,composição: Tomate, açúcar e sal.sem conter glúten.

18 30 UN Fermento em pó embalagem 250 gr.

19 40 PCT Farinha de trigo especial - pacote 5 kg, (com ferro e ácido fólico - vitamina B9).

20 85 PCT Farinha de milho - pacote 1 kg (com ferro e ácido fólico)

21 90 cx Gelatina em pó - cx c/ 45 gr - diversos sabores

22 60 KG
Linguiça de carne suína (pcte de 01Kg),composição: Carne suína, toucinho, sal, alho, açúcar e
conservante.

23 10 kg Lentilha - Pct de 1 kg

28 8 CX Óleo de soja 900 ml - caixa com 12 latas

30 10 UN Salsicha sem corante suina, pacote de 3kg

32 250 Kg

Carne bovina em cubos e sem osso - Pact. 1 kg, deverá apresentar características organolépticas normais;
deve ser de cor vermelha, com consistência firme, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Quando
entregue congelada não deve soltar água ou líquido, devendo apresentar-se firme. Deve ser embalada,
apresentar registro e rotulada, sem aditivos químicos.

33 4 Un
Fermento Biológico seco Instantâneo 125 gr, com baixo teor de açúcar (menos de 8% sobre o total de
farinha); ingredientes: Levedura (saccharomyces cerevisiae) e agente de reidratação. Embalado a vácuo
em papel alumínio.

34 10 Un Farinha Integral  Pact. 5 kg

36 50 Kg
Bolacha Caseira pct 1Kg, simples - sem glacê ou cobertura, não deve apresentar unidades esmagadas,
estragadas com presença de bolores, sem umidade, estando devidamente embalada em embalagens
plásticas fechadas e limpas.
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37 80 kg
Massa tipo Macarrão - pct 1 kg, massa seca, não deve apresentar esmagamentos, sem umidade, estando
devidamente embalada em embalagens plásticas fechadas e limpas.

40 100 Un
Cuca Caseira 800 Gr, - cuca sem recheio, não devendo apresentar esmagamento, partes deterioradas
(com bolores, umidades) e acondicionadas em embalagens plásticas identificadas, fechadas e limpas.

41 2000 UN
Pao de Cachorro Quente 50gr UN, não devendo apresentar esmagamento, partes deterioradas (com
bolores, umidades) e acondicionadas em embalagens plásticas identificadas, fechadas e limpas.

42 20 Un
Pão Fatiado Integral, unidade de 500g - embalado em embalagens plásticas identificadas, fechadas e
limpas e contendo fatias de 25-30g, não devendo apresentar esmagamento, partes deterioradas (com
bolores, umidades)

45 60 Kg Leite Integral em pó, sachê de 1 Kg - ingredientes: Leite fluído integral. Não contém glúten.
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