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113299 1.000,0000 QUILOALHO - In Natura, 1ª qualidade - Grupo comum, branco, tipo especial; - embalagem

de 1kg, com dizeres de rotulagem em pacotes e prazo de validade. Deverá ser transportados em carros higienizados em 
temperatura ambiente EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 10 KG.

113300 350,0000 FARDOAÇUCAR CRISTAL- Açúcar cristal, contendo no mínimo 98,3% de sacarose

e livre de fermentação, isento de terrosas, parasitas e detritos a nimais e vegetais. Devem estar de acordo com as 
exigências da ANVISA/MS. Validade mínima de 12 meses. Embalagem pr imária: plástica transparente, atóxica, resistente 
com 1 k. FARDO PLÁSTICO COM 30KG.

113301 2.200,0000 QUILOACHOCOLATADO EM PÓ- Instantâneo tradicional, contendo açúcar

cacau em pó, malto-dextrina, minerais, emulsificante de lecitina de soja, antioxidante, ácido ascórbico e aromatizantes. 
Contendo traços de leite. Com até no máximo 19g de carboidratos. Unidade com 400g, embalado em saco plástico ou 
laminado. Devem estar de acordo com as exigências da ANVISA/MS. Validade não inferior a 180 dias. EMBALAGEM 
PRIMÁRIA, UNIDADE DE 400G a 1 KG.

113302 700,0000 FARDOARROZ TIPO 1, beneficiado, polido, logo fino, grãos inteiros

isento de parasitas, mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas e outros. Produto 100% natural. 
Devem estar de acordo com as exigências da ANVISA/MS. Validade mínima de 6 meses. Embalagem primária: plástica 
transparente, atóxica, resistente com 5k. FARDO PLÁSTICO COM 30KG.

113303 4.000,0000 QUILOBATATA INGLESA lavada, com casca firme, brilhante e lisa,

sem cortes, manchas, brotos, bolores, rachaduras e perfurações, ou outro defeito que possa alterar a sua aparência e 
qualidade, e ainda, sem a presença de umidade e material arenoso ou argiloso. A polpa deve ser firme e intacta, suculenta, 
com coloração, odor e sabor característicos do produto, com peso médio a partir de 80 gramas, tamanho uniforme, típico da 
variedade e proveniente de colheita recente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, resistente e 
atóxico com o peso máximo 5kg e transportado em caixas vazadas de polietileno.

113304 7.480,0000 QUILOBISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRAKER- O biscoito deverá estar em perfeito

estado de conservação, serão rejeitados biscoitos de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. EMBALAGEM: 400g. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega.

113305 16.000,0000 QUILOCARNE BOVINA MÚSCULO MOÍDO, RESFRIADA OU CONGELADA-Tipo Agulha ou Músculo

com aspecto, cheiro, cor, e sabor próprio, ou seja, in natura. Contendo no máximo 15% de gordura, com etiquetas de 
identificação (validade, peso, procedência, número do registro no SIF, SIE ou SIM) em cada embalagem. Deve apresentar-
se com aparência própria, sabor e odor próprio, cor vermelho brilhante. Durante processamento deve ser realizada a 
aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses). Devem estar de acordo com as exigências da 
ANVISA/MS. VALIDADE: O produto deve conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à data de entrega. 
EMBALAGEM PRIMÁRIA SACO DE POLIETILENO VEDADO CONTENDO DE 500G A 3KG.

113306 600,0000 QUILOCARNE DE SOL BOVINA DE 2ª, - Carne salgada, curada, seca,

garantindo a integridade do produto até o momento do consumo. Isenta de peles, aponeuroses, cartilagens e fragmentos de 
ossos. EMBALAGEM PRIMARIA DE 2KG A 5K.

113307 1.240,0000 QUILOCHARQUE BOVINO DIANTEIRO, TRADICIONAL - embalagem primária

de até 1kg. De boa qualidade salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios, embalada à 
vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos , não violados, resistentes, que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo, embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidade 
requisitante.

113308 3.500,0000 QUILOCEBOLA BRANCA - In Natura, 1ª qualidade - tamanho de médio a grande;
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- casca integra sem fungos, consistência firme, embalada adequadamente. Deverá ser transportados em carros higienizados 
em temperatura ambiente

113309 3.000,0000 QUILOCENOURA, de 1ª qualidade, sem folhas, íntegra, com casca lisa e brilhante, sem

cortes, manchas, brotos, bolores, rachaduras e perfurações, ou outro defeito que possa alterar a sua aparência e 
qualidade, e ainda, sem a presença de umidade, material arenoso ou argiloso. A polpa deve ser firme, intacta, com 
coloração, odor e sabor característicos do produto, com peso médio de 80 gramas e tamanho uniforme, típico da variedade 
e proveniente de colheita recente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, resistente e atóxico 
contendo até 5 (cinco) kg, e transportado em caixas vazadas de polietileno.

113313 100,0000 QUILOEXTRATO TOMATE - Extrato de tomate, simples, concentrado. Contendo em sua

composição tomate, açúcar e sal. Deve apresentar cor, sabor, odor característicos, consistência pastosa. Isento de 
fermentações Aparência: massa mole. Cor: vermelha. Odor e sabor próprios. Validade mínima de 12 meses. Devem estar de 
acordo com as exigências da ANVISA/MS. Embalagem Primária: sachê de polietileno, contendo peso líquido de até 340g.

113314 30,0000 FARDOFEIJÃO TIPO CARIOQUINHA - Feijão tipo 1, carioquinha,

grãos de tamanho e forma naturais, claros, maduros, limpos, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras 
variedades e espécies. Devem estar de acordo com as exigências da Legislação sanitária em vigor ANVISA/MS. 
Embalagem primária: plástica transparente de 1k FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 30KG.

113315 300,0000 QUILOFLOCÃO DE MILHO- tipo flocão, pré cozido tradicional -

obtido do processamento tecnológico adequado, de grãos de milho, sadios, limpos, germinados, pré cozido e seco por 
processo adequado, com aspecto, cor, odor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, bem como de 
umidades, fermentações ou ranço, embalado em saco de papel impermeável, embalado em papel com 500G. EMBALAGEM 
SECUNDARIA DE 10 KG.

113316 21.000,0000 QUILOFRANGO INTEIRO CONGELADO- Abatido e congelado, com aspecto

cheiro, cor, e sabor próprio, ou seja, in natura. Contendo cabeça, pescoço, pés, moela, fígado. Com aspecto próprio não 
amolecidos e nem pegajosos, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: em saco de polietileno individual 
a vácuo, vedado com peso mínimo de 2,5k, deve conter na embalagem identificação do produto, marca do fabricante e 
prazo de validade. Obrigatório SIM, SIE ou SIF. Devem estar de acordo com a as exigências do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. Deve estar congelado no momento da entrega em veículo próprio. CAIXA PAPELÃO ONDULADO 
DE CAPACIDADE ATÉ 20KG.

113317 5.000,0000 QUILOFRANGO, CORTES COXA E SOBRECOXA CONGELADAS - de frango congelada

embalagem plástica transparente contendo 2 unidades de coxa e sobre coxa, produto próprio para o consumo humano, e 
em conformidade com a legislação em vigor. OBS: sem acúmulo de líquidos em seu interior, com identificação do produto, 
rótulo contendo a data de abate, fabricante, validade, temperatura de estocagem.

113318 2.400,0000 QUILOIOGURTE COM POLPA DE FRUTA, SABORES MORANGO, CÔCO, ABACAXI, AMEIXA-

Composição, leite pasteurizado integral e/ou leite em pó integral reconstituído, açúcar, preparado de fruta (ameixa, 
morango, coco ou abacaxi), fermento lácteo, estabilizante/espessante e aromatizante. Embalagem primária de 900g (gramas)

113319 500,0000 QUILOLEITE EM PÓ INTEGRAL- Fabricado a partir de matéria prima selecionada, isento

de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Livre de umidade e fermentação. Aparência: Pó fino. 
Cor: amarelo claro. Cheiro e sabor próprios. Validade mínima de 03 meses. Embalagem Primária: saco em polietileno atóxico, 
termo soldado, contendo peso líquido de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos). Secundária: caixa de papelão com abas 
superiores e inferiores lacradas com peso líquido de 10 (dez) a 20 (vinte) Kg, fardo de papel multifoliado, resistente, 
totalmente fechado com costura resistente com peso líquido de 10 (dez) a 25 (vinte e cinco) Kg. Rotulagem de acordo com 
a legislação vigente. No rótulo da embalagem primária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes 
informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e peso líquido, n° de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. 
EMBALAGEM SECUNDÁRIA SACO DE PAPEL DE 10K (KILOS).
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113320 26.500,0000 LITROLEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA-Embalagem Tetra Pak contendo 1

litro do produto. Prazo de validade: até 6meses. Deverá constar o registro no Ministério de Agricultura e apresentar Laudo 
bromatológico. Data de fabricação: máximo 30 dias EMBALAGEM SECUNDÁRIA CAIXA PAPELÃO VAZADA COM 12 L 
(LITROS).

113321 4.000,0000 QUILOMAÇÃ-Grau médio de amadurecimento, especial, unidades aproximadamente 100g

Deverá estar livre de danos fisiológicos, pragas e doenças, com tamanho e cor uniforme e boa definição superficial. Deve 
estar acondicionada em caixas de papelão com no máximo 18 kg, encartelada ou em caixas de PVC vazadas, com no 
máximo 15 kg. As maçãs devem ser sãs, sem ruptura e/ou pancadas na casca

113322 1.200,0000 FARDOMACARRÃO ESPAGUETE SEM OVO - Fabricado a partir de matérias primas

selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade, sem adição de corantes. Embalagem primária: contendo peso líquido de 500 
g. Validade mínima de 06 meses FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 5K.

113323 1.000,0000 QUILOMARGARINA VEGETAL - produto com os seguintes ingredientes: óleos vegetais

líquidos e esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, com ingredientes: açúcar, maltodextrina, enriquecido 
com cálcio, ferro, vitaminas A, D, E, b l, B2, niacina, b6, bl2, aromatizante, corantes e acidulantes próprios, sem glúten, 
embalagem contendo 500g do produto, com informações nutricionais determinadas pela ANVISA no rótulo. Validade mínima 
de 90 dias da data de entrega do produto. Registro no Ministério da Saúde.

113324 200,0000 QUILOMISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA, SABOR CAFÉ COM LEITE,

enriquecida com vitaminas e minerais. Embalagem primária aluminizado contendo 1k.

113325 200,0000 QUILOMISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO COM BANANA,

enriquecida com vitaminas e minerais. Embalagem primária aluminizado contendo 1k.

113326 250,0000 CAIXAÓLEO DE SOJA REFINADO Óleo comestível, a base de grãos de soja sem conservantes

Validade mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: contendo volume líq uido de 900(novecentos) ml. CAIXA DE PAPELÃO 
CONTENDO 20 UNIDADES DE 900 ML.

113327 140,0000 CAIXAOVOS GALINHA- Tipo médio extra, cor branco.

Odor característico, livre de sujidades. Devem estar de acordo com  as exigências do Ministério da Agricultura, pecuária e 
Abastecimento. Validade: o produto deve conter data de fabricação de até 24hs anteriores à data de entrega. Com 
etiquetas de identificação (validade, peso, procedência, número do  registro no SIM, SIE OU SIF) em cada embalagem. 
CAIXA DE PAPELÃO COM 12 CARTELAS COM 30 UNIDADES (360 UND).

113328 12.000,0000 QUILOPÃO HOT DOG 50 G - Pão para hot-dog Tradicional, produto obtido pelo amassamento

e cocção, em condições tecnologicamente adequadas, de uma massa fermentada, preparada com farinha de trigo e ou 
outras farinhas que contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten ou adicionadas das mesmas e água, podendo 
conter outros ingredientes. Deve estar acondicionado em saco plástico, transparente, atóxico, com no mínimo 1kg até 5kg, 
múltiplos de 1 (und de 50grs), identificada com o nome do fabricante, quantidade, peso total. Produto novo, assado na 
véspera, entregue em carro apropriado e exclusivo para este fim.

113329 80,0000 QUILOREFRESCO, sabor goiaba - preparado sólido, em pó, enriquecido com vitaminas

e minerais. Embalagem: deve estar intacta, em pacotes de poliéster  metalizado/PEBD, atóxico, hermeticamente selados, 
com peso líquido de 1 kg cada. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.

113330 80,0000 QUILOREFRESCO, sabor guaraná - preparado sólido para em pó,, enriquecido com vitamina
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e minerais. Embalagem: deve estar intacta, em pacotes de poliéster metalizado/PEBD, atóxico, hermeticamente selados, 
com peso líquido de 1 kg cada. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.

113331 1.300,0000 QUILOSAL- refinado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio

impurezas orgânicas, areias e fragmentos de conchas. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente. 
Sódio 390mg e iodo 20um. Devem estar de acordo com as exigências da Legislação Sanitária em vigor no País 
ANVISA/MS. Validade: o produto deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores à data da entrega. Embalagem 
primaria: pacotes de 400g EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE 30KG.

113332 200,0000 QUILOSOPA DE BATATA COM COSTELA, mistura em pó para o preparo de sopa de batata

com costela enriquecida com minerais. Embalagem: deve estar intacta, em pacotes de poliéster metalizado/PEBD, ou 
aluminizado, atóxico, hermeticamente selados, com peso líquido de 1 kg cada. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar 
a partir da data de entrega.

113333 2.000,0000 QUILOTAPIOCA GRANULADA sub  grupo II, tipo 1. Embalagem primária de 200g.

113334 300,0000 FARDOVINAGRE DE VINHO ÁLCOOL - produto natural fermentado acetico simples,

isento de corantes artificiais, acidos organicos eminerais estranhos, livre de sujidades, material terroso, e detritos de 
animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico de 500ml. FARDO COM 12 UND DE 500 ML.

Condições de pagamento :

Validade da proposta :

Prazo da entrega :

__________________

________  dias

________  dias
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