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ISRAEL E ISRAEL LTDA

Vlr. Unit.QuantidadeUnd.Descrição

Fornecedor

Valor TotalMarcaCódigo

7.423

Seq.

CNPJ: 23.407.794/0001-08

Arroz, agulhinha longo fino polido tipo 01, de boa
qualidade, sem glúten , contendo no mínimo de 90% de
grãos inteiros com no máximo de 14% de umidade. com
rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a
mais do peso antes da cocção, devendo também apresentar
coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento.
embalagem c/5 kg, prazo mínimo de validade de 06 meses a
partir da data da entrega.

91 PC 705,000 18,200 12.831,000DONO DA CASA2

Carne bovina em pedaços  Musculo traseiro magro, LIMPO,
congelado ou resfriado *em cubos de 3 cm², com cor, sabor
e odor característicos do produto de boa qualidade, ausência
de sebos, apresentado em embalagens transparente à vácuo
ou bemlacrada, com denominação do nome do produto,
fabricante, endereço, registro no Ministério da Agricultura
(SIF, IMA OU SIM), data de fabricação e validade.
Embalados em pacotes de 01 kg

20495 KG 108,000 29,840 3.222,720BEEFAALOO6

Carne bovina moída -Acém bovino limpo, magro, moído,
resfriado, com cor, saboreodor característicos do produto de
boa qualidade, ausência de sebos, apresentado em
embalagens transparente à vácuo ou bem lacrada, com
denominação do nome doproduto, fabricante, endereço,
registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMAOUSIM),
data de fabricação e validade. Embalados em pacotes de 01
kg

191932 KG 108,000 20,680 2.233,440BEEFAALOO7

Carne suína, pedaço, de boa qualidade, peça: pernil, retirar
excesso de gorduraetambém aparas, sem sebo ou material
estranho ao da carne pura. embaladas em plástico atóxico de
01 e 02 kg cada, devidamente etiquetada com peso, prazo de
validade, congelada.

27 KG 120,000 18,700 2.244,000BEEFAALOO8

Peito de frango inteiro congelado. Embalagem intacta de 1 a
2 kg, na embalagem deverá constar data da fabricação data
de validade e número do lote do produto. Não deverá
apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudado líquido,
partes flácidas ou consistência anormal.

68 KG 240,000 11,470 2.752,800COGRAN15

Total  do Fornecedor 23.283,960
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SUPERMERCADO MONTE UM LTDA

Vlr. Unit.QuantidadeUnd.Descrição

Fornecedor
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7.379

Seq.

CNPJ: 14.279.256/0001-94

Alface de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente
desenvolvidos com aspecto, aroma e sabor típicos da
variedade e uniformidade no tamanho e na cor.

200673 KG 144,000 3,490 502,560IN NATURA1

Batata, tipo inglesa, classificação extra, tamanho e coloração
uniformes, consumo imediato e em escala, no decorrer da
semana no máximo 05 (cinco) dias antes dovencimento,
características: produto selecionado consistente ao toque e
isentodepartes amassadas, batidas ou podres.

16 KG 116,000 5,190 602,040IN NATURA3

Beterraba, tamanho médio, produtos limpos, de boa
qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos com
aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade
no tamanho e na cor, não serão permitidos rachaduras,
perfurações e cortes.

17 KG 72,000 4,990 359,280IN NATURA4

Carne bovina Acém de boa qualidade cortada em bifes:
retirar excesso de gordurae também aparas, sem sebo ou
material estranho ao da carne pura. Embaladas em plástico
átoxico 1kg ou 2 kg,devidamente etiquetadas com peso e
prazo de validade, congeladas.

200677 KG 108,000 30,140 3.255,120CASA DE CARNE
SANTA RITA

5

Cenoura, in natura, tamanho e coloração: uniformes,
consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no
máximo 07 dias antes do vencimento.
características:produto selecionado consistente ao toque e
isento de partes amassadas ou batidas.

29 KG 108,000 3,990 430,920IN NATURA9

Coxa e sobrecoxa de frango congelada, embalagem plástica
individual transparentecontendo no mínimo 02 unidades de
coxa e sobrecoxa, totalizando 01 kg, produtopróprio para o
consumo humano, e em conformidade com a legislação em
vigor. obs:sem acúmulo de líquidos em seu interior, sem
penugens ou resto impróprios parao consumo humano, com
identificação do produto, rótulo contendo a data de
abate,fabricante, validade, temperatura de estocagem.
congelada.

18619 KG 120,000 7,830 939,600AVE NOVA10

Extrato de tomate concentrado, contendo polpa de tomate,
sal e açúcar, sem pimenta, sem aditivos químicos.
embalagem com no minimo 1,080 kg, não podendo ser
violada, ou amassada, livre de parasitas e de qualquer
substância nociva, odores estranhos; prazo de validade
mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.

7770 UN 36,000 9,170 330,120QUERO11

Feijão carioca, tipo 01, novo, constituídos de grãos inteiros
e sãos, embalagemplástica de 01 kg, livre de parasitas,
odores estranhos, substâncias nocivas, prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

38 KG 216,000 6,450 1.393,200CATULINA12

Macarrão espaguete com ovos embalagem com 500gr192753 UN 144,000 1,990 286,560ROBERTA13
Óleo de soja, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e
substâncias estranhas; validade mínima de 10 meses a contar
da entrega, frasco com 900 ML; embalado em caixa de
papelão reforçado.

7577 LT 216,000 7,350 1.587,600VELEIRO14

Repolho, tipo híbrido, tamanho e coloração: uniformes,
consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no
máximo 05 (cinco) dias antes do vencimento,
características: sem traços de descoloração e turgescência,
intactas.

76 KG 72,000 3,610 259,920IN NATURA16

Sal iodado, Para consumo doméstico, embalagem, contendo
01 kg, com identificaçãodo produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.

79 KG 36,000 0,970 34,920KEHDIS17
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Tomate, tipo salada, classificação extra a, tamanho e
coloração: uniformes (de vez), consumo imediato e em
escala, no decorrer da semana no máximo 07 dias antesdo
vencimento, características: produto selecionado consistente
ao toque e isento de partes amassadas ou batidas. isento de
manchas, machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem e
outros defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade.

87 KG 144,000 4,990 718,560IN NATURA18

Total  do Fornecedor 10.700,400
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