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CESTA BÁSICA.

composta por:

02 unid-   arroz, tipo 01 classe longo fino, tipo subgrupo polido,
embalagem pástica com 05kg.
03 unid-óleo vegetal comestível, matéri aprima soja, aplicação
culinária em geral, tipo refinado, embalagem com no mínimo 900ml.
05 pacotes-feijão, tipo 1, tipo grupo anã, tipo classe preto, pacote
com 01kg.
01 unid.- leite em pó, ingredientes leite de vaca, tipo integral, prazo
de validade minimo 12 meses, aplicação alimentação humana,
caracteristicas adicionais processo de desidratação, embalagem
plástica de 400 gramas.
02 unid.-açucar tipo cristal, de 1ª qualidade, da cana de açucar, tero
de sacarose mínimo de 98,5% sem fermentação, empacotado em
embalagen atóxica de 5kg.
01 unid.- pó de café, tipo de embalagem a vácuo com 500 gramas.
03 unid. fubá, especial, aspecto físico pó fino, isento de sujidade,
mofo e fermentação, cor amarela, matéria prima milho, pacote com
01 kg.
01 unid.-      trigo, farinha de trigo, material trigo especial,
apresentação pó, tipo 01, com fermento, pacote com 01kg.
03 unid. - canjiquinha de milho pacote de 01 kg, da cor amarela,
embalagem plastica.
02 unid.- farinha tipo mandioca, aprresentação crua, tipo grupo
seca, tipo subgrupo fina, tipo classe branca, tipo 1, embalagem
plástica com 01kg.
02 unid. - sardinha lata em óleo comestível 125 gramas.
01 unid. - biscoito de maizena caixa com 1,6kg.
02 unid. - extrato de tomate embalagem lataq 190 gramas.
01 unid. sal, tipo refinado, aplicaçao alimenticia, teor máximo sódio
196mg/g, aditivos iodo/prussiato marelo soda/sílico alumínio sódio,
acidez 7,50 ph, embalagem plástica com 1kg.
02 unid.- sabonete, aspecto fisico solido, peso 90 gramas.
01 unid. - isqueiro de gás comum descartavel, corpo cores
diversos.
01 pacote - sabão em barra, contendo 05 unidades de 200 gramas.
03 unid.- macarrão tipo espaguete, massa semula, embalagem
plastica de 1kg.
02 unid. - papel higienico neutro, folha dupla contendo 04 rolos de
30 mt x 10 cm cada.
01 unid. - creme dental com fluor (tubo de 90 gramas), na
embalagem deverá constar data de fabricação, validade  e número
de lote.
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