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UNID QUANT. 
V.MEDIO 

BANCO DE 
PREÇO 

V.TOTA I, 

1 

ACHOCOLATADO EM PÓ: tipo Nescau ou 
similar, 400g preparado com ingredientes sãos e 
limpo, 	com sabor, cor e odor característicos, 
acondicionado 	em 	embalagem 	resistente, 
embalagem de polietileno atóxico ou embalagem 
aluminizada, 	com 	identificação na embalagem 
(rótulo). 	Isento de sujidades, parasitas e larvas. 
Marca 	de 	Referencia: 	NESCAU 	ou 	similar 
superior. 

UND 3750 10, 7.69 R$ 28.837,50 

1  

AÇUCAR 	CRISTAL: 	acondicionado 	em 
embalagem resistente transparente, contendo 01 
kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 
data 	de 	fabricação 	e 	validade. 	Isento 	de 
fermentação, sujidades, parasitas, larvas e material 
estranho. 	Apresentando 	cor, 	odor 	e 	sabor 
característicos. Validade  minima  de 	12 (doze) 
meses, a contar da data de entrega. 

KG 7.000 R$ 4,48 R$ 31.360,00 

, 

ADOÇANTE DIETÉTICO: A base de edulcorante 
natural, liquido transparente, acondicionado em 
embalagem 	resistente 	de 	plástico 	atóxico, 
contendo 100 ml, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, 	data 	de 	fabricação 	e 	validade. 
Validade  minima  de 12 (doze) meses a contar da 
data de entrega. Marca de Referência: ZERO CAL 
ou similar superior. 

UND 10 R$ 6.56 R$ 65,60 

. 

4 
ALHO: graúdo, com todas as partes aproveitáveis. 
De 	primeira 	qualidade, 	com 	cor 	e 	odor 
característico. 

KG 500 R$ 25,93 R$ 12.965,00 

5 

ARROZ BRANCO: tipo 1, acondicionado em 
embalagem 	resistente, 	contendo 	01 	kg, 	com 
identificação 	na 	embalagem 	(rótulo) 	dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, 	larvas e material estranho. 	Validade  
minima  de 12 (doze) meses, a contar da data de 
entrega. 

KG 10.000 R$ 5,05 R$ 50.500,00  

6 

AZEITE DE DENDÊ: embalagens transparente e 
resistente contendo 200 ml. As embalagens devem 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade de produto. 
Marca 	de 	Referência: 	MARIZA 	ou 	similar 
superior. 

UND 500 R$ 4,05 R$ 2.025,00 



.. 

BATATA: de In qualidade, tamanho de médio a 
grande  in  natura, procedente de espécies genuínas 
e as, fresca, casca lisa e firme. Isento de broto, 
lese•es de origem fisica, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos 	A 	superficie 	externa, 	livre 	de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG  WOO  K`5 5.55 R$ 5.550,00 

s 

BISCOITO DOCE: tipo Maria, sem recheio—pct. 
400g, de sabor, cor e odor característicos, textura 
crocante, acondicionado em embalagem resistente 
e transparente de dupla face, com identificação na 
embalagem 	(rótulo) 	dos 	ingredientes, 	valor 
nutricional, peso, fornecedor, datade fabricação e 
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. 

uND 6.000 R$ 5.20 R$ 31.200,00 

9 

BISCOITO 	POLVILHO: 	Biscoito 	isento 	de 
glúten, tipo polvilho ou outro, acondicionado em 
embalagem de polietileno at6xico transparente, 
contendo 170g, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 
Validade  minima  de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 

UND 2 . ()  It',  6.13 R$ 1.532,50 

1 	() 

BISCOITO 	ROSCA: 	Biscoito-tipo 	rosquinha, 
sabor coco ou leite-pct.  400g, de boa qualidade  
(ilk,  quebradas), textura crocante, acondicionado 
em embalagem resistente e transparente, com 
identificação na embalagem (rótulo). Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 

UND  2.00() RS 6,93 R$ 13.860,00 

I 	I 

BISCOITO SALGADO: Biscoito salgado, tipo  
Cream-Cracker,  pct.400g de textura crocante, com 
odor, sabor e cor característicos, acondicionado 
em embalagem resistente e transparente, com 
identificação na embalagem (rótulo). Isento de 
sujidades, parasitas, 	larvas e material estranho, 
serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados e 
de 	caracteres 	organolépticos 	anormais, 	não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. 

UND 6.000 R$ 5,03 R$ 30.180,00 

12 

CAFÉ: puro, torrado, moído, forte e encorpado. 
Acondicionado em pacote aluminizado, integro, 
resistente, 	vedado 	hermeticamente 	a 	vácuo 	e 
limpo. 	Embalagem contendo aproximadamente 
500g. 	Isento 	de 	sujidades, 	parasitas, 	larvas e 
material 	estranho. 	Marca 	de 	Referencia: 
MARATA ou similar superior. 

UND 1 	0()() R$ 4.56 R$ 4.560,00 



1; 

CARNE BOVINA MOIDA: tipo acém congelada, 
proveniente 	de 	animais, 	sadios, 	abatidos 	sob 
inspeção 	veterinária, 	devendo 	apresentar 
coloração 	vermelho-vivo, 	odor característico e 
aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa. 
Isento de: vestígios de descongelamento, excesso 
de gordura, cartilagem e aponervose, coloração 
arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e 
desagradável, 	parasitas, 	sujidades, 	larvas 	e 
qualquer substância contaminante. Acondicionado 
em embalagem de polietileno at6xica, transparente 
e 	resistente, 	peso 	liquido de 	1 kg 	ou 	2 	kg, 
contendo 	na 	embalagem 	a 	identificação 	do 
produto, peso, marca do fabricante, prazo de 
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do 
órgão competente e data de embalagem. Validade  
minima  de 06 (seis) meses, a contar da data de 
entrega. (75% do total) —Ampla Concorrência 

KG 3.00() 16 2-.1(1 

• 

R$ 81.300,00 

14 

CARNE BOVINA MOIDA: tipo acém congelada, 
proveniente 	de 	animais, 	sadios, 	abatidos 	sob 
inspeção 	veterinária, 	devendo 	apresentar 
coloração vermelho-vivo, odor característico e 
aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa. 
Isento de: vestígios de descongelamento, excesso 
de gordura, cartilagem e aponervose, coloração 
arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e 
desagradável, 	parasitas, 	sujidades, 	larvas 	e 
qualquer substância contaminante. Acondicionado 
em em embalagem de polietileno atóxica, transparente 
e 	resistente, 	peso 	liquido 	de 	lkg 	ou 	2 	kg, 
contendo 	na 	embalagem 	a 	identificação 	do 
produto, peso, marca do fabricante, prazo de 
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do 
órgão competente e data de embalagem. Validade  
minima  de 06 (seis) meses, a contar da data de 
entrega. (25% do total) —Exclusiva para ME ou 
EPP 

KG 1 	mic: IZ1 /4, 27.10 1:, 27. 



15 

CARNE BOVINA PALETA: de 13-paleta, crua, 
congelada, 	proveniente 	de 	animais, 	sadios, 
abatidos 	sob 	inspeção 	veterinária, 	devendo 
apresentar 	coloração 	vermelho-vivo, 	odor 
característico e aspecto próprio não amolecido e 
nem 	pegajosa. 	Isento 	de: 	vestígios 	de 
descongelamento, excesso de gordura, cartilagem 
e aponervose, coloração arroxeada, acinzentada e 
esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, 
sujidades, 	larvas 	e 	qualquer 	substância 
contaminante. Acondicionado em embalagem de 
polietileno atóxica, transparente e resistente,  peso 
liquido de 1 kg ou 2 kg, contendo na embalagem 
a 	identificação 	do 	produto, 	peso, 	marca 	do 
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e 
selo de inspeção do  &go  competente e data de 
embalagem. Validade  minima  de 06 (seis) meses, 
a contar da data de entrega. (75% do total) 
—Ampla Concorrência 

KG 3 (1011 R$ 26,92 R$ 80.760.00 

16 

CARNE BOVINA PALETA: de  la-paleta, crua, 
congelada, 	proveniente 	de 	animais, 	sadios, 
abatidos 	sob 	inspeção 	veterinária, 	devendo 
apresentar 	coloração 	vermelho-vivo, 	odor 
característico e aspecto próprio não amolecido e 
nem 	pegajosa. 	Isento 	de: 	vestígios 	de 
descongelamento, excesso de gordura, cartilagem 
e aponervose, coloração arroxeada, acinzentada e 
esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, 
sujidades, 	larvas 	e 	qualquer 	substância 
contaminante. Acondicionado em embalagem de 
polietileno atóxica, transparente e resistente, peso 
liquido de 1 kg ou 2 kg, contendo na embalagem 
a 	identificação 	do 	produto, 	peso, 	marca 	do 
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e 
selo de inspeção do  &go  competente e data de 
embalagem. Validade  minima  de 06 (seis) meses, 
a contar da data de entrega. (25% do total) 
—Exclusiva para ME ou EPP 

KG 
• 

1 Opo R$26,92 R$26.920,00 

I - 

CEBOLA SECA: de  la  qualidade - tamanho de 
médio 	a grande; 	- 	in 	natura, 	procedente de 
espécies genuínas e sas, fresca, casca lisa e firme. 
Isento de broto, lesões de origem física, mecânica 
ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos i superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 1.000 R$ 4,22 R$ 4.220,00 

I 8 

CENOURA: de P qualidade - casca lisa, tamanho 
médio a grande  in  natura, procedente de espécies 
genuínas e sãs, fresca, casca lisa e firme. Isenta de 
broto, 	lesões 	de 	origem 	fisica, 	mecânica 	ou 
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos A. superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 1 	0(4) R$ 5.95 R$ 5.950,00 



19 

CHARQUE 	BOVINO 	DIANTEIRO: 	sadio, 
devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor 
característico. 	Isento 	de: 	coloração 	arroxeada, 
acinzentada 	e 	esverdeada, 	vestígios 	de 
descongelamento, 	dor 	forte 	e 	desagradável 
parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância 
contaminante. Acondicionado em embalagem de 
polietileno 	atóxica, 	resistente, 	a 	vácuo, 

transparente e resistente, peso liquido de 500g, 
contendo 	na 	embalagem 	a 	identificação 	do 
produto, peso, marca do fabricante, prazo de 
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do 
órgão competente e data de embalagem .Validade  
minima  de 06 (seis) meses, a contar da data de 
entrega. Marca de Referência: PAINEIRA ou 
similar superior. 

um  
10() R$  21,62 R$ 2.162,00 

21) 

COLORAU: 	Colorífico, 	condimento, 	aspecto 
físico pó, acondicionado em embalagem resistente 
de 	polietileno 	atóxico 	transparente, 	contendo 
100g, com identificação na embalagem (rótulo). 
Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 
estranho. Validade  minima  de 06 (seis) meses, a 
contar da data de entrega. 

UND I 	-;()() 10, '.00 R$ 6.500,00 

21 

COMINHO: 	moída, 	pura, 	condimento, 
apresentação industrial, materia - prima cominho, 
aspecto fisico em po, embagm 50 g. 

UND 1 	0()() R$  3,42 R$ 3.420,00 

-y -, __ 

CREME DE LEITE: textura homogênea, branco 
leitoso, 	contendo 	25% 	a 	30% 	de 	gordura, 
fabricado a partir de matéria prima selecionada, 
embalagem tetra  Pack  (caixinha) com peso liquido 
de 200g. Validade  minima  de 06 (seis) meses, a 
contar da data de entrega. Marca de Referência: 
MOCOCA ou similar superior. 

UND I.000  R$ 5.030,00 

2 -; 

FARINHA DE MANDIOCA: seca, tipo 1, fina, 
classe amarela (embalado em pacote resistente e 
transparente de I kg). Validade  minima  de 06KG 
(seis) meses. a contar da data de entrega. 

I S(4 ) R$6,52 R$9.780,00 
 

21 

FARINHA DE MILHO: amarela-tipo FLOCAO-
produto obtido pela ligeira torração do grão de 
milho deverá ser fabricada a partir de matérias 
primas sã e limpas isentas de matérias terrosas e 
parasitos. Não poderão estar úmidas ou rançosas, 
com umidade máxima de 14%p/p, com acidez 
máxima de 2%p/p, com no mínimo de 6%p/p de 
proteína — emb. 500g. Validade  minima  de 06 
(seis) meses, a contar da data de entrega. Marca de 
Referência: SINHA ou similar superior. 

UND 7.00() 16 312 R$ 21.840,00 
 



25 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL: sem fermento 
tipo 1-embalagem plástica e resistente de 1 kg. 
Validade  minima  de 06 (seis) meses, a contar da 
data de entrega. Marca de Referência: ROSA 
BRANCA ou similar superior. 

KG 1.00m R$ 8,30 R$ 8.300,00 

26 

FEIJÃO CARIOCA:  pct.  1 kg, primeira linha, 
novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, claro, liso, 
isento 	de 	matéria 	terrosa, 	pedras 	ou 	corpos 
estranhos, 	fungos 	ou 	parasitas 	livre 	de 
umidade,secos,embalagem 	plástica 	contendo 
identificação do produto. Validade  minima  de 06 
(seis) meses, a contar da data de entrega. 

KG 1.380 R$ 8,59 R$ 11.854,20 

-r- _ 

FEIJÃO DE PRAIA:  pct.  1 kg. primeira linha, 
novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, claro, liso, 
isento 	de 	matéria 	terrosa, 	pedras 	ou 	corpos 
estranhos, 	fungos 	ou 	parasitas 	livre 	de 
umidade,secos,embalagem 	plástica 	contendo 
identificação do produto. Validade  minima  de 06 
(seis) meses, a contar da data de entrega. 

KG 1800 R$ 8,44 R$ 15.192,00 

28 
I. ERMENTO QUIMICO: em pó, acondicionado 
em embalagem resistente, contendo 100g. Marca 
de referencia:  Dr  Oetker ou similar superior. 

UND 4(R) RS 3.96 R$ 1.584,00 

1, 

FRANGO CONGELADO: congelado, inteiro, de  
la  qualidade, não temperada, proveniente de aves 
sadias, 	batidas 	sob 	inspeção 	veterinária, 
apresentando cor e odor característicos. Isento de: 
vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor 
forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e 
qualquer substância contaminante. Acondicionado 
em embalagem de polietileno at6xica, resistente, 
contendo 	na 	embalagem 	a 	identificação 	do 
produto, peso, marca do fabricante, prazo de 
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do 
brgAo competente e data de embalagem. Validade  
minima  de 06 (seis) meses, a contar da data de 
entrega. 

KG 4.000 R$ 13.00 R$ 52.000,00 

3o 

FRANGO EM CORTES: Peito de Frango sem 
osso, limpo, magro, não temperado, congelado, 
proveniente de aves sadias, batidas sob inspeção 
veterinária, 	apresentando 	cor 	e 	odor 
característicos. 	Isento 	de: 	vestígio 	de 
descongelamento, cor esverdeada, odor forte e 
desagradável, 	parasitas, 	sujidades, 	larvas 	e 
qualquer substância contaminante. Acondicionado 
em embalagem de polietileno atbicica, resistente, 
bandeja com peso liquido de 1 kg, contendo na 
embalagem a 	identificação do 	produto, 	peso, 
marca do fabricante, prazo de validade, carimbos 
oficiais e selo de inspeção do 6rgão competente e 
data de embalagem. Validade  minima  de 06 (seis) 
meses, a contar da data de entrega. 

UND 3.800 R$ 22,30 R$ 84.740,00 

. 



IOGURTE: boa qualidade; contendo no mínimo 

I50g, de sabores variados. No rótulo deve conter 
dados do fabricante, prazo de validade, serviço de 
inspeção municipal (SIM), estadual  (SIP)  e/ou 
federal (SIF). Valor nutricional completo, mínimo 
de 90kcal o pote. Validade  minima  de 30 (trinta) 
dias a contar da data da entrega. Marca de 
Referência: DANONE ou similar superior. 

UND 3.500 R$ 2 68 R$ 9.380,00 

;2 

LEITE DE COCO: tradicional, pasteurizado e 
homogenizado, Agua, conservadores. Embalagem 
resistente 	e 	transparente 	contendo 	250m1. 
Validade  minima  de 06 (seis) meses, a contar da 
data de entrega. Marca de Referência: MENINA 
ou similar superior. 

UND 2.000 R$ 6,02 R$ 12.040,00 

33 

LEITE EM PO: hipoalergênico A base de proteína 
extensamente hidrolisada, com adição de LCPufas 
(DHA e ARA) e nucleotideos, isento de sacarose, 
lactose e glúten. Indicado para casos de alergias As 
proteínas do leite da vaca e da soja. Lata com 
400g 	Contendo 	rótulo 	com 	informações 
nutricionais data de fabricação e data de validade. 
Marca de Referência: DANONE/ aptamil ou 
similar superior. 

UND 25 R$ 54,00 R$ 1.350,00 

4 

LEITE EM PO: tipo integral, ingredientes: soro 
leite desmineralizado, maltodextrina,  oleo  soja. 
tipo integral, sabor neutro, 60% caseína e 40% de 
proteínas solúveis, embalagem contendo 200 g. 
Validade  minima  de 06 (seis) meses, a contar da 
data de entrega. Marca de Referência: CCGL ou 
similar superior. 

UND 15.000 R$ 5.90 RS 88.500.00 

, 

MAÇA VERMELHA: nacional  in  natura, sem 
apresentar avarias de casca, procedente de espécie 
genuína e sã. Fresca, com grau de maturação 
adequado para o consumo, sem apresentar avarias 
de casca. 	Isento 	de 	lesões de 	origem física, 
mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos a superfície externa. 
livre de enfermidades insetos, parasitas e larvas. 

KG 250 10, 6. Ill R$ 1.525.00 

16 

MACARRÃO: tipo espaguete n.° 08; seco, com 
ovos; 	fabricado 	a 	partir 	de 	matéria-prima 
selecionada, 	são 	limpos 	e de 	boa qualidade; 
enriquecido com ferro e Acido  folic°,  embalagem 
resistente e termo soldado. Embalagem de 500g, 
de boa qualidade. Validade  minima  de 06 (seis) 
meses, a contar da data de entrega. Marca de 
Referência: VICARRI ou similar superior. 

UND 3 5(x) RS 3.70 R, 12.950.00 



MARGARINA: com sal, com 80% de teor de 
gordura, refrigerado, não rançoso, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno, contendo 
250g. Contendo na embalagem a identificação do 

37 produto, marca do fabricante, validade, data de 
embalagem, peso liquido e selo de inspeção do 
órgão competente. Validade  minima  de 06 (seis) 
meses a contar da data da entrega. Marca de 
Referencia: DELÍCIA ou similar superior. 

UND 2.000 R$ 3,55 R$ 7.100,00 

MASSA PARA SOPA: tipo parafuso, fabricado a 
partir de matéria-prima selecionada, são limpos e 
de boa qualidade; embalagem resistente e termo 

38 soldado. Embalagem de 500g, de boa qualidade. 
Validade mínimo de 06 ( seis) meses, a contar da 
data de entrega. Marca de Referencia; HILEIA ou 
similar. 

UND 700 R$ 3,72 R$ 2.604,00 

;9 

MILHO 	VERDE: 	em 	conserva, 	em 	grãos, 
embalagem lata/ou sache contendo 300g. Rótulo 
com valor nutricional, informação sobre glúten, 
data de fabricação, 	validade e 	lote. 	Validade 
minima  de 06 (seis) meses a contar da data da 
entrega. Marca de referencia: QUERO ou similar 
superior. 

UND 500 10, ; 	I I R$ 1.555,00  

10 

MOLHO DE TOMATE: pronto tradicional. Sache 
contendo 340g. A embalagem deve está integra, 
sem nenhum dano que altere as características do 
produto. Validade  minima  de 06 (seis) meses a 
contar da data da entrega. Marca de Referencia: 
QUERO ou similar superior. 

UND 

, 
3.000 

• 
, 

R$ 3,29 R$ 9.870,00 

OLEO  DE SOJA: refinado produto obtidodo 
grão 	de soja que sofreu processo tecnológico 
adequado 	como 	degomagem. 	neutralização, 
clarificação, 	frigorificação 	ou 	não 	de 

I 	I desodorização. 	Liquido 	viscoso 	refinado, 
fabricado a partir de matérias primas sis e limpas. 
Embalagem em polietileno tereftalato  (PET)  de 
900 ml. Validade  minima  de 06 (seis) meses a 
contar da data da entrega. 

UND 2.000 R$ 8,75 R$ 17.560,00 



4,  

OVOS: branco de galinha, produto fresco de ave 
galinácea, tipo grande (50g), integro, tamanho 
uniforme e cor branca, proveniente de avicultor 

com 	inspeção 	oficial, 	cor, 	odor 	e 	sabor 

característico, 	casca 	lisa, 	pouco 	porosa, 	sem 

manchas ou sujidades, sem rachaduras, isento de 

podridão e fungos. A gema deve se apresentar 
translúcida, firme, consistente, livre de defeito, 

ocupando a parte central do ovo e sem germe 

desenvolvido. 	A 	clara 	deve 	se 	apresentar 

transparente, densa, firme, espessa, limpida, sem 
manchas ou turvação e intactas. Acondicionado 
em embalagem resistente de papelão, plástico ou 
isopor. Contendo na embalagem a identificação do 
produto, marca do fabricante, validade, data de 

embalagem, peso liquido e selo de inspeção do 

órgão competente. Validade  minima  de 20 dias a 

contar no ato da entrega. 

UND 1.250 R$ 0,78 R$ 975,00 

13 

PÃO DE MASSA FINA-48G: massa leve, farinha 

de 	trigo/ fermento/ 	sal/ açúcar, 	gordura 	tipo 

vegetal e Agua, com casca. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal cozido, com odor e sabor 
desagradável, presença de fungos e não  sera  

permitida 	a 	adição 	de 	corantes 	de 	qualquer 

natureza em sua confecção. Isento de parasita, 

sujidades, 	larvas 	e 	material 	estranho. 

Acondicionado 	em 	embalagem 	transparente, 

contendo 	na 	embalagem 	a 	identificação 	do 
produto, data de fabricação e validade. 

UND 125.000 R$ 0,63 RS 78.750.00 

14 
PROTEÍNA 	DE SOJA MOÍDA (FLOCOS 
GRANDES): 	coloração 	escura, 	aspecto 	fisico 
desidratada, embalagem/pct contendo 400g. 

UND I ouo IS 	I() 86 R$ 10.860,00 

45 

SAL MARINHO REFINADO: acondicionado em 
embalagem 	resistente 	de 	polietileno 	atóxico, 
contendo 1 kg, com identificação na embalagem 
(rótulo). Isento de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. 

KG 2.000 R$ 1,20 R$ 2.400,00 

46 

SARDINHA: em lata ao molho, .preparada com 
pescado 	fresco, 	limpo, 	eviscerado, 	cozido. 
Acondicionado em recipiente resistente, vedado 
hermeticamente 	e 	limpo, 	contendo 
aproximadamente I 25g de peso liquido drenado. 
Validade  minima  de 06 (seis)meses, a contar da 
data 	de 	entrega. 	Marca 	de 	Referencia: 
COQUEIRO ou similar superior 

UND 800 RS 3.56 R$ 2.848,00 

47 

SUCO: liquido, sabor goiaba, natural, concentrado 
s/ açúcar, c/minimo de 50% de polpa em garrafa 
de 500 ml. Validade  minima  de 06 (seis)meses, a 
contar da data de entrega. Marca de Referencia: 
PALMEIRON ou similar superior. 

UND 1.00()  Rs  8.12 RS 8.120,00 



48 

SUCO: 	liquido, 	sabor 	maracujá, 	natural, 

concentrado s/  *car,  c/minimo de 50% de polpa 

em garrafa de 500m1. Validade  minima  de 06 

(seis)meses, a contar da data de entrega. Marca de 
Referência: PALMEIRON ou similar superior. 

UND I 000 R$ 7,48 R$ 7.480,00 

49 

SUCO: liquido, sabor uva, natural, concentrado s/  
*war,  c/minimo de 50% de polpa em garrafa de 

500m1. Validade  minima  de 06 (seis)meses, a 

contar da data de entrega. Marca de Referência: 

PALME1RON ou similar superior. 

UND I 000 R$ 6,85 R$ 6.850,00 

SUCO:liquido, sabor acerola, natural, concentrado 
s/  *war,  c/minimo de 50% de polpa em garrafa 

de 500m1. Validade  minima  de 06 (seis)meses, a 
contar da data de entrega. Marca de Referência: 
PALMEIRON ou similar superior. 

UND 1.000 R$ 5,84 R$ 5.840,00 

I 

TOMATE:  in  natura de lu qualidade, tamanho 
médio a grande, procedente de espécies genuínas e 

sãs, 	frescas, 	polpa 	integra e firme, coloração 
uniforme, casca lisa e firme. isento de lesães de 
origem 	fisica, 	mecânica ou 	biológica matéria 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos a 
superficie externa, livre de enfermidades, insetos. 
parasitas e larvas. 

KG 1 O M 16  .; 91  

.. ."2 

VINAGRE DE ÁLCOOL: envasado em garrafa de 
polietileno 	atóxica 	resistente 	transparente, 
contendo 	750 	ml, 	com 	identificação 	na 
embalagem 	(rótulo) 	dos 	ingredientes, 	valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Validade  minima  de 12 meses a contar 
da data de entrega. 

UND 750 16 ; 18 R$ 2.385,00 

TOTAL R$ 958.109,80  

Edison  Machado Lima 
Pregoeiro Munkip3l 
Decreto n.9  009/2021 
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