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COTAÇÃO DE PREÇO

ATT. JUNIOR AGUIAR - RESPONSÁVEL PELO SETOR

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

ITEM DESCRIÇÃO - Sec. de Saúde UND QT. V. UNIT. V. TOTAL

1

Arroz agulhinha longo fino polido tipo 1, sem glúten, contendo no mínimo de 90% de 
grãos inteiros com no máximo de 14% de umidade e com valor nutricional na porção de 

50 g contendo no mínimo de 37 g de carboidratos, 4 g de proteínas e 0 de gorduras 
totais. 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. -  emb. 1 Kg FARDO 30x1.

FDO 125 R$ 195,00 R$ 24.375,00

2
Aveia em flocos finos -  produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e 

classificação. Composição centesimal: 12 g de proteínas, 8 g de lipídio e 63 g de
carboidrato - CAIXA 28 x 200 gr.

CXA 45 R$ 92,00 R$ 4.140,00

3

Banana Prata in-natura de ótima qualidade: são, compacto, e com cloração uniforme; 
cor, odor, e sabor típicos da espécie; poupa intacta e limpa: colhidas ao atingir o grau 

normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento 
do tamanho: conforme a legislação vigente observadas as normas técnicas pertinentes a

legislação sanitárias de alimento.

KG 2.000 R$ 4,80 R$ 9.600,00
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inglii ;a de ótima qualidade sã, compacto firme e com coloração uniforme, cor, 
odor e sabor típicos da espécie, cascas integras sem machucados, manchas ES curas ou 
amolecidas, colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo 

em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho conforme legislação vigente, 
observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos, fardo

com 50 Kg.

KG 600 R$ 7,10 R$ 4.260,00

Beterraba in natura de ótima qualidade: sã, compacta, firme e com cloração uniforme: 
cor, odor, e sabor típicos das espécies: poupa intacta e limpa: colhidas ao atingir o grau 

normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento 
do tamanho: conforme a legislação vigente observadas as normas técnicas pertinentes a 

legislação sanitária de alimentos, fardo com 30 kg.

KG 300 R$ 5,80 R$ 1.740,00

Biscoito doce tipo Maria embalagem: ingredientes farinha de trigo enriquecida com 
ácido fólico, açau, gordura vegetal hidroginada, açúcar investido, sal refinado, extrato de 

malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos: Embalagem: Pacote 
impermeável, lacrado, contendo 400 g (3x1), informações nutricionais na embalagem na 

embalagem. Validade mínima de 06 meses. Pacote 400 gr.

UNO 500 R$ 5,75 R$ 2.875,00

j | |^  armazem.aneto@gmail.com
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biscoito saoor leite sem recheio, com os seguintes ingredientes: tarmha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico (vit... B9), açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, 

sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de amónio e 
bicarbonato de sódio, acidulantes ácido láctico e aromatizante. Valor nutricional na 

porção de 100 g: 10 g de proteína, 72 g de carboidratos e 12,5g de gorduras totais, 0 
biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e iimpas, isenta de matérias 
terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de caracteres organoiépticos anormais, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço-embalagem primaria em pacotes 
impermeáveis lacrados com peso líquido de 400 a 500 g, tendo dupia embalagem e em 

embalagem secundária de caixa de papelão Pacote 400 gr.

UND 3.500 R$ 8,20 R$ 28.700,00

Biscoito saigado tipo cream cracker. Ingredientes; farinha de trigo fortificada com ferro e 
ácido fóiico (vit... B9), açúcar, gordura vegetai hidrogenada, açúcar invertido, sal 

refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos 
bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70 

g de carboidrato, 10 g de proteína e 12,5g gorduras totais. O biscoito deverá ser
8 fabricado a partir de matérias primas sãs e iimpas, isenta de matérias terrosas, parasitos 

e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados 
e de caracteres organoiépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e 

nem se apresentar quebradiço -  embalagem primaria em pacotes impermeáveis 
iacrados com peso líquido de 400 a 500 g com dupla embalagem e em embalagem 

secundária de caixa de papelão. -  emb. PACOTE 400 a 500 gr.

UND 4.000 R$ 6,30 R$ 25.200,00

9 Café com 20pct de 250 gr.caixa 20x250gr. CXA 126 R$ 148,00 R$ 18.648,00
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10
Lanjica de milho branco tipo 1, contendo 80% de grãos inteiros, preparados com 

matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais 
ou vegetais com no máximo de 15% de umidade - emb. 500 gr.

KG 150 R$ 9,20 R$ 1.380,00

11
Carne bovina resfriada ou congelada tipo músculo sem osso com registro no SIF ou SISP. 
Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 

cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.
KG 900 R$ 43,50 R$ 39.150,00

12
Carne bovina resfriada ou congelada tipo patinho em bifes com registro no SIF ou SISP. 

Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG 1.200 R$ 51,00 R$ 61.200,00

13

Carne de frango tipo coxa e sobrecoxa congelada com adição de água de no máximo de 
6%. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. -  
emb. de 01 kg com registro no SIF ou SISP.

KG 750 R$ 19,00 R$ 14.250,00

14

Carne de frango tipo peito congelado com adição de água de no máximo de 6%. Aspecto 
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e 
sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, embalagem de 15 a 20 kg

com registro no SIF ou SISP.

KG 375 R$ 22,00 R$ 8.250,00

15

Cebola in-natura de ótima qualidade: são, compacto, e com cloração uniforme: cor, 
odor, e sabor típicos da espécie: poupa intacta e limpa: colhidas ao atingir o grau normal 

de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do 
tamanho: conforme a legislação vigente observadas as normas técnicas pertinentes a 

legislação sanitárias de alimento, fardo com 30 Kg.

KG 300 R$ 6,50 R$ 1.950,00
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|CÆnoura in-natura de ótima qualidade: sã, compacta, firme e com cloração uniforme: 
" ^ r ,  odor, e sabor típicos da espécie: poupa intacta e limpa: colhidas ao atingir o grau 
normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento 
do tamanho: conforme a legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes 

a legislação sanitárias de alimento, fardo com 30 Kg.

KG 300 R$ 6,30 R$ 1.890,00

17
Cheiro Verde natural, Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem 

manchas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasites e larvas.
MÇ 500 R$ 3,10 R$ 1.550,00

18
Couve natural. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem 
manchas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasites e larvas.

MÇ 500 R$ 5,50 R$ 2.750,00

19

Ervilhas em lata, produto preparado com as ervilhas previamente debulhadas, envazadas 
praticamente cruas, reidratadas ou pré-cozidas imersas ou não em líquido de cobertura 

apropriada submetida a processo tecnológico adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechados, os recipientes utilizados a fim de evitar a sua alteração. 
Composição centésimal aproximada de 5,2g de proteína, 0,5g de lipídios e 13 g de 

carboidratos -  embalagem CAIXA 24 x 200 gr.

CXA 66 R$ 72,00 R$ 4.752,00

20

Extrato de tomate simples concentrado com no mínimo 1% de carboidrato e 5% de 
sódio por porção, deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele 

e sementes. 0  produto deverá estar isento de fermentações e não indicar 
processamento defeituoso, 350 gr.

UND 500 R$ 5,45 R$ 2.725,00

21

Farinha com 3 cereais (aveia, trigo e cevada) -  Ingredientes: farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, cevada, amido, açúcar, aveia, sais minerais, vitaminas e sal, 

contendo glúten. Composição nutricional em 40 g: 30 g de carboidrato, 4 g de proteína e
I g d e  lipídio. -400 gr.

UND 140 R$ 13,00 R$ 1.820,00

armazem.aneto@gmail.com
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fafflnha de mandioca cor branca, grupo seca, subgrupo fina, tipo 1 da safra corrente, em 
1 //bom estado de conservação, isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de 

substancia nocivas a saúde, isenta do radical cianeto, ausências de sujidade insetos e 
parasitas. Embalagem: saco plástico atóxico de 1 Kg, com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão 

competente devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas a legislação
sanitária de alimentos, PACOTE.IKg.

KG 1.000 R$ 8,30 R$ 8.300,00

23

Farinha de milho amarela, produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, 
desgerminado ou não, previamente macerado socado e peneirado, deverão ser 

fabricadas a partir de matérias primas sãs 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. 1 kg.
FARDO 20 X 500 gr.

KG 600 R$ 4,20 R$ 2.520,00

24

Farinha de Trigo especial produto obtido a partir de cereai limpo desgerminado, sãos e 
limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Não poderá 

estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca ou 
ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máx. de 20% 
e com teor máx. de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6%p/p. -Emb. 1

k.

KG 500 R$ 5,90 R$ 2.950,00

25

Feijão carioca tipo 1, de qualidade constituído de no mínimo de 90% a 98% de grãos 
inteiros e íntegros, na cor característica a variedade correspondente de tamanho e 
formatos naturais maduros, iimpos e secos, na composição centesimal de 22 g de 

proteína, l,6g de iipídios e 60,8g de carboidratos -  pacote emb. 1 kg.

KG 3.000 R$ 9,25 R$ 27.750,00

26 Garrafão de Água Mineral com 20 Its. UND 150 R$ 16,00 R$ 2.400,00

armazem.aneto@gmail.com
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'1 Laranja in-natura de ótima qualidade: são compacto, e com cloração uniforme: cor, 
odor, e sabor típicos da espécie: poupa intacta e limpa: colhidas ao atingir o grau normal 

de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do 
tamanho: conforme a legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes a

legislação sanitárias de alimento.

KG 2.000 R$ 4,50 R$ 9.000,00

28

Leite em pó integral obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a 
alimentação humana, mediante processos tecnológicos adequados adicionado de 

lecitina de soja como emuisionante e com a composição centesimal de 26 g de proteína, 
38 g de carboidratos e 26 g de lipídios. Devendo ter boa solubilidade -  FARDO 50 x 200

g. pacote 200 gr.

KG 4.000 R$ 32,50 R$ 130.000,00

29
Linguiça mista tipo toscana -  embalagem 5 kg com registro no SIF ou SISP. Com aspecto 

característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor 
próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%.

KG 750 R$ 29,00 R$ 21.750,00

30

Maça Prata in-natura de ótima qualidade: são, compacto, e com cloração uniforme: cor, 
odor, e sabor típicos da espécie: poupa intacta e limpa: colhidas ao atingir o grau normal 

de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do 
tamanho: conforme a legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes a

legislação sanitárias de alimento.

KG 1000 R$ 9,30 R$ 9.300,00

31

Macarrão tipo parafuso com ovos, deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs 
e limpas isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas, com o mínimo correspondente 
a 0,045g de colesterol por quilo. As massas ao serem postas na água não deverão turvá- 
las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Na embalagem não 
poderá haver mistura de outros tipos de macarrão. Com rendimento mínimo após o 

cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. -  FARDO 20 x 500 gr.

KG 1.500 R$ 8,45 R$ 12.675,00

armazem.aneto@gmail.com
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1 //Mamão papaia Prata in-natura de ótima qualidade: são, compacto, e com cloração 
y»iforme: cor, odor, e sabor típicos da espécie: poupa intacta e limpa: colhidas ao atingir 

0 grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de 
desenvolvimento do tamanho: conforme a legislação vigente observadas as normas 

técnicas pertinentes a legislação sanitárias de alimento.

KG 500 R$ 5,40 R$ 2.700,00

33
Margarina c/ sal com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor 

peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características
indesejáveis - pote 250 gr.

UND 900 R$ 3,45 R$ 3.105,00

34

Melancia Prata in-natura de ótima qualidade: são, compacto, e com cloração uniforme: 
cor, odor, e sabor típicos da espécies: poupa intacta e limpa: colhidas ao atingir o grau 

normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento 
do tamanho: conforme a legislação vigente observadas as normas técnicas pertinentes a

legislação sanitárias de alimento.

KG 1.000 R$ 2,35 R$ 2.350,00

35

Milho Verde em lata, produto preparado com as Milho previamente debulhadas, 
envazadas praticamente cruas, reidratadas ou pré-cozidas imersas ou não em líquido de 
cobertura apropriada submetida a processo tecnológico adequado antes ou depois de 

hermeticamente fechados, os recipientes utilizados a fim de evitar a sua alteração. 
Composição centesimal aproximada de 5,2g de proteína, 0,5g de lipídios e 13 g de

carboidratos -  CAIXA 24 x 200 gr.

CXA 70 R$ 98,00 R$ 6.860,00

36

Mortadela bovina com registro no SIF ou SISP, produto elaborado unicamente com leite 
de vaca, com aspecto de massa semeadura, cor branco creme homogênea, cheiro 

próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite
mín. 28%p/p.

KG 150 R$ 12,20 R$ 1.830,00

37
Óleo de soja refinado Tipo 1, que sofreu processo tecnológico adequado como 

degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou não de desodorização -  emb.
Pet CAIXA 20 X 900 ml.

CXA 250 R$ 195,00 R$ 48.750,00
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38

êvos brancos de galinha fresco, tipo 03, grande classe a: com peso unitário mínimo de 
"^50 g, limpos, casca lisa integra, pouco porosa. Aspecto próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência 
de sujidades, parasitos e larvas. CARTELA 30 x lund.

CART 450 R$ 16,00 R$ 7.200,00

39 Pão Francês 50 gr. KG 3.000 R$ 15,60 R$ 46.800,00

40
Açúcar cristal de contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção, deverá ser 

fabricado de cana de açúcar livre de fermentação, isento de matéria terrosa de parasitos 
e de detritos animais ou vegetais -  PACOTE 1 Kg.

KG 1.500 R$ 7,00 R$ 10.500,00

41
Polpa de frutas para refresco de frutas com 100% de polpa da fruta, sem concentração 
de água, sabores açaí, manga, goiaba, caju, mirim, murici, gravioia, mangaba, bacuri, 

cupuaçu, acerola, laranja ou abacaxi -  EMB. IKG.
KG 2.000 R$ 10,20 R$ 20.400,00

42
Presunto com registro no SIF ou SISP, produto elaborado unicamente com leite de vaca, 
com aspecto de massa semeadura, cor branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor 
suave, levemente salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite mín. 28%p/p.

KG 300 R$ 29,90 R$ 8.970,00

43

Queijo tipo mussarela com registro no SIF ou SISP, produto elaborado unicamente com 
leite de vaca, com aspecto de massa semeadura, cor branco creme homogênea, cheiro 

próprio, sabor suave, levemênte salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite
mín. 28%p/p.

KG 450 R$ 42,00 R$ 18.900,00
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1 “■ 441 1 Repolho natural, Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem 

manchas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. -  KG.
KG 100 R$ 4,40 R$ 440,00

45

Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo 
de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e 
máximo de 15 mg de iodo por quilo de acordo com a Legislação Federal Específica -

PACOTE Ikg.

KG 126 R$ 1,50 R$ 189,00

46

Salsicha de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e 
sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo de 10%. Com registro no SIF ou

SISP- embalagem de 3 kg.

KG 1.500 R$ 13,50 R$ 20.250,00

47
Tempero alho e sal sem pimenta. Valor nutricional em 5 g: 1 g de carboidrato, máximo 

de 5 mg colesterol, 1685 mg de sódio -  BEM. Ikg.
KG 250 R$ 16,50 R$ 4.125,00

48

Tomate in-natura de ótima qualidade: são, compacto, e com cloração uniforme: cor, 
odor, e sabor típicos da espécies: poupa intacta e limpa: colhidas ao atingir o grau 

normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento 
do tamanho: conforme a legislação vigente observadas as normas técnicas pertinentes a 

legislação sanitárias de alimento, fardo com IKg.

KG 500 R$ 7,30 R$ 3.650,00

49 Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez mínima de 4,0% -  750 ml UND 600 R$ 4,80 R$ 2.880,00

VALOR TOTAL R$ 697.749,00
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COMERCIO ARMAZÉM A . NETO EIRELI
CNPJ: 3 0 .7 1 0 .2 2 8 /0 0 0 1 -3 6

f /7| ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

1

DESCRIÇÃO -  Sec. de Adm inistração UND QT. V. UNIT. V. TOTAL

Açúcar cristal de contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção, 
deverá ser fabricado de cana de açúcar livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais -  PACOTE

IKg.

KG 1.375 R$ 7,00 R$ 9.625,00

2
Açúcar tipo cristal, na cor branca, origem vegetal, casarose, de cana de 
açúcar, pct de 01 Kg, embalagem transparente, resistente, com solda 

reforçada integra. Informações nutricionais na embalagem, fardos com 30 
Kg, validade de no mínimo 6 meses. - FARDO 30 x 1 Kg.

FDO 8 R$ 110,00 R$ 880,00

3 Água Mineral copo, CAIXA 24X200 ml. CXA 120 R$ 19,50 R$ 2.340,00

4

Biscoito doce tipo Maria embalagem: ingredientes farinha de trigo 
enriquecida com ácido fólico, açau, gordura vegetal hidroginada, açúcar 
investido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, 

fermentos químicos: Embalagem: Pacote impermeável, lacrado, contendo 
400 g (3x1), informações nutricionais na embalagem na embalagem. 

Validade mínima de 06 meses. PACOTE 400gr.

UND 250 R$ 5,75 R$ 1.437,50
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Biscoito sabor leite sem recheio, com os seguintes ingredientes: farinha de 
trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit... B9), açúcar, gordura vegetal, 

açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos 
bicarbonato de amónio e bicarbonato de sódio, acidulantes, ácido láctico e 

aromatizante. Valor nutricional na porção de 100 g: 10 g de proteína, 72 g de 
carboidratos e 12,5g de gorduras totais. O biscoito deverá ser fabricado a 

partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos 
e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 

queimados e de caracteres organoiépticos anormais, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço -embalagem 
primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400 a 500 

g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundária de caixa de papelão.
PACOTE 400 gr.

UND 3.250 R$ 8,20 R$ 26.650,00

Biscoito salgado tipo cream cracker. Ingredientes: farinha de trigo fortificada 
com ferro e ácido fólico (vit... B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, 

açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional 

na porção de 100 g: mínimo 70 g de carboidrato, 10 g de proteína e 12,5g 
gorduras totais. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de 

conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
caracteres organoiépticos anormais, não podendo apresentar excesso de 

dureza e nem se apresentar quebradiço -  embalagem primaria em pacotes 
impermeáveis lacrados com peso líquido de 400 a 500 g com dupla 

embalagem e em embalagem secundária de caixa de papelão. -  Pacote
400gr.

UND 3.200 R$ 6,30 R$ 20.160,00
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Café Caixa 20x250gr. CXA 90 R$ 148,00 R$ 13.320,00

Garrafão de Água Mineral com 20 Its. UND 150 R$ 16,00 R$ 2.400,00

9

Leite em pó integral obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto 
para a alimentação humana, mediante processos tecnológicos adequados 

adicionado de lecitina de soja como emulsionante e com a composição 
centesimal de 26 g de proteína, 38 g de carboidratos e 26 g de lipídios. 

Devendo ter boa solubilidade -  Pacote 200gr.

KG 2.500 R$ 32,50 R$ 81.250,00

10
Margarina c/sal com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto, cheiro, 
sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de 

outras características indesejáveis -  Pote 250gr.
UND 500 R$ 3,45 R$ 1.725,00

11

Mortadela bovina com registro no SIF ou SISP, produto elaborado 
unicamente com leite de vaca, com aspecto de massa semeadura, cor 

branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado 
próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite mín. 28%p/p.

KG 75 R$ 12,20 R$ 915,00

12
Óleo de soja refinado Tipo 1, que sofreu processo tecnológico adequado 
como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou não de 

desodorização -  CAIXA emb. Pet 20 X 900 ml.
CXA 125 R$ 195,00 R$ 24.375,00

f
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lOvos brancos de galinha fresco, tipo 03, grande classe a: com peso unitário 
' mínimo de 50 g, limpos, casca lisa integra, pouco porosa. Aspecto próprio, 

não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

CARTELA 30 X 1 Und.

CART 225 R$ 16,00 R$ 3.600,00

14
Polpa de frutas para refresco de frutas com 100% de polpa da fruta, sem 
concentração de água, sabores açaí, manga, goiaba, caju, mirim, murici, 

graviola, mangaba, bacuri, cupuaçu, acerola, laranja ou abacaxi-emb. Ikg.
KG 1.000 R$ 10,20 R$ 10.200,00

15

Presunto com registro no SIF ou SISP, produto elaborado unicamente com 
leite de vaca, com aspecto de massa semeadura, cor branco creme 

homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, 
umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite mín. 28%p/p.

KG 150 R$ 29,90 R$ 4.485,00

16

Queijo tipo mussarela com registro no SIF ou SISP, produto elaborado 
unicamente com leite de vaca, com aspecto de massa semeadura, cor 

branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado 
próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite mín. 28%p/p.

KG 225 R$ 42,00 R$ 9.450,00
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Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com 
no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de 
no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo de acordo com a 

Legislação Federal Específica -  FARDO com emb. 1 kg.

KG 63 R$ 1,50 R$ 94,50

18

Salsicha de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de 
amido. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou 
esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 

de 10%. Com registro no SIF ou SISP- embalagem de 3 kg.

KG 750 R$ 13,50 R$ 10.125,00

19
Tempero alho e sal sem pimenta. Valor nutricional em 5 g: 1 g de 

carboidrato, máximo de 5 mg colesterol, 1685 mg de sódio -  CAIXA 12 x 1
kg.

KG 125 R$ 16,50 R$ 2.062,50

20
Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez mínima de 4,0% -

Unidade 750 ml.
UND 300 R$ 4,80 R$ 1.440,00

VALOR TOTAL R$ 226.534,50

3  «
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ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

f  ^ EM DESCRIÇÃO -  Sec. de A ssistência UND QT. V. UNIT. V. TOTAL

1

Açúcar tipo cristal, na cor branca, origem vegetal, casarose, de cana de 
açúcar, pct de 01 Kg, embalagem transparente, resistente, com solda 

reforçada integra. Informações nutricionais na embalagem, fardos com 30 
Kg, validade de no mínimo 6 meses. - FARDO 30 x 1 Kg.

FDO 60 R$ 110,00 R$ 6.600,00

2 Água Mineral copo, CAIXA 24X200 ml. CXA 100 R$ 19,50 R$ 1.950,00

3

Arroz agulhinha longo fino polido tipo 1, sem glúten, contendo no mínimo 
de 90% de grãos inteiros com no máximo de 14% de umidade e com valor 

nutricional na porção de 50 g contendo no mínimo de 37 g de 
carboidratos, 4 g de proteínas e 0 de gorduras totais. Com rendimento 

após 0 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. -  PACOTE IKg.

KG 3900 R$ 6,50 R$ 25.350,00

4

Biscoito doce tipo Maria embalagem: ingredientes farinha de trigo 
enriquecida com ácido fólico, açau, gordura vegetal hidroginada, açúcar 
investido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, 

fermentos químicos: Embalagem: Pacote impermeável, lacrado, contendo 
400 g (3x1), informações nutricionais na embalagem na embalagem. 

Validade mínima de 05 meses. PACOTE 400gr.

UND 800 R$ 5,75 R$ 4.600,00
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Biscoito sabor leite sem recheio, com os seguintes ingredientes: farinha 
de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit... B9), açúcar, gordura 
vegetal, açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos 
químicos bicarbonato de amónio e bicarbonato de sódio, acidulantes 

ácido láctico e aromatizante. Valor nutricional na porção de 100 g: 10 g 
de proteína, 72 g de carboidratos e 12,5g de gorduras totais. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de 
matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão 

rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e 

nem se apresentar quebradiço -embalagem primaria em pacotes 
impermeáveis lacrados com peso líquido de 400 a 500 g, tendo dupla 

embalagem e em embalagem secundária de caixa de papelão. PCÍ 400 gr.

UND 2.500 R$ 8,20 R$ 20.500,00

Biscoito salgado tipo cream cracker. Ingredientes: farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico (vit... B9), açúcar, gordura vegetal 

hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, 
estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio, 
amido de milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70 g de 

carboidrato, 10 g de proteína e 12,5g gorduras totais. O biscoito deverá 
ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias 
terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados 

biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos 
anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se 

apresentar quebradiço -  embalagem primaria em pacotes impermeáveis 
lacrados com peso líquido de 400 a 500 g com dupla embalagem e em 

embalagem secundária de caixa de papelão. -  PACOTE 400gr.

UND 4.900 R$ 6,30 R$ 30.870,00

Café com 20 pct de 250 gramas -  CAIXA 20X250GR. CXA 135 R$ 148,00 R$ 19.980,00

armazem.aneto@gmail.com _
A v^ P ^ e  Novembro, 1416 - Centro - Cidelândia/Maranhãòl^p

mailto:armazem.aneto@gmail.com


CO

COMERCIO ARMAZÉM A . NETO EIRELI
CNPJ: 3 0 .7 1 0 .2 2 8 /0 0 0 1 -3 6

Ê3íi

8

Farinha de mandioca cor branca, grupo seca, subgrupo fina, tipo 1 da 
safra corrente, em bom estado de conservação, isento de fermentação, 

mofo, odores estranhos e de substancia nocivas a saúde, isenta do radical 
cianeto, ausências de sujidade insetos e parasitas. Embalagem: saco 

plástico atóxico de 1 Kg, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão 

competente devidamente rotulado conforme legislação vigente, 
observadas a legislação sanitária de alimentos, PCTE IKg.

KG 600 R$ 8,30 R$ 4.980,00

9

Farinha de milho amarela, produto obtido pela ligeira torração do grão de 
milho, desgerminado ou não, previamente macerado socado e peneirado, 
deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs 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 -  FARDO 20 x 500 gr.

KG 600 R$ 4,20 R$ 2.520,00

10

Feijão carioca tipo 1, de 1§ qualidade constituído de no mínimo de 90% a 
98% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a variedade 

correspondente de tamanho e formatos naturais maduros, limpos e 
secos, na composição centesimal de 22 g de proteína, l,6g de lipídios e 

60,8g de carboidratos -  FARDO 1 kg.

KG 3.000 R$ 9,25 R$ 27.750,00

11 Garrafão de Água Mineral com 20 Its. UND 100 R$ 16,00 R$ 1.600,00

12

Leite em pó integral obtido por desidratação do leite de vaca integral e 
apto para a alimentação humana, mediante processos tecnológicos 

adequados adicionado de lecitina de soja como emulsionante e com a 
composição centesimal de 26 g de proteína, 38 g de carboidratos e 26 g 

de lipídios. Devendo ter boa solubilidade -  FARDO 50 x 200 gr.

KG 3.500 R$ 32,50 R$ 113.750,00

armazem.aneto@gmail.com
A v |^ ^ e  Novembro, 1416 - Centro - Cidelândia/Maranhão|

mailto:armazem.aneto@gmail.com


COMERCIO ARMAZÉM A . NETO EIRELI
CNPJ: 3 0 .7 1 0 .2 2 8 /0 0 0 1 -3 6

■ S' /i7/ 
*’ /•■?/ 0 /!] f s.

f 1I I I

13

Macarrão tipo parafuso com ovos, deverão ser fabricados a partir de 
matérias primas sãs e iimpas isentas de matérias terrosas, parasitos e 

larvas, com o mínimo correspondente a 0,045g de colesterol por quilo. As 
massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, 
não podendo estar fermentadas ou rançosas. Na embalagem não poderá 

haver mistura de outros tipos de macarrão. Com rendimento mínimo 
após 0 cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. -  FARDO

20X500gr.

KG 3200 R$ 8,45 R$ 27.040,00

14
Margarina c/sal com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto, 

cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de 
ranço e de outras características indesejáveis -  POTE 250gr.

UND 1.200 R$ 3,45 R$ 4.140,00

15

Milho Verde em lata, produto preparado com as Milho previamente 
debulhadas, envazadas praticamente cruas, reidratadas ou pré-cozidas 

imersas ou não em líquido de cobertura apropriada submetida a processo 
tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente fechados, os 

recipientes utilizados a fim de evitar a sua alteração. Composição 
centesimal aproximada de 5,2g de proteína, 0,5g de lipídios e 13 g de 

carboidratos -  CAIXA 24x 200gr.

CXA 60 R$ 98,00 R$ 5.880,00
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/  // Óleo de soja refinado Tipo 1, que sofreu processo tecnológico adequado 

como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou não de 
desodorização -  CAIXA emb. Pet 20 x 900 ml.

CXA 200 R$ 195,00 R$ 39.000,00

17

Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, 
com no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de 

iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo de 
acordo com a Legislação Federal Específica -  PACOTE emb. 1 kg.

KG 800 R$ 1,50 R$ 1.200,00

18
Tempero alho e sal sem pimenta. Valor nutricional em 5 g: 1 g de 

carboidrato, máximo de 5 mg colesterol, 1685 mg de sódio -  POTE Ikg.
KG 100 R$ 16,50 R$ 1.650,00

19
Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez mínima de 4,0% -

UNID. 750 ml.
UND 600 R$ 4,80 R$ 2.880,00

VALOR TOTAL R$ 342.240,00
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M  ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

|[)pM DESCRIÇÃO -  See. de Educação Und Qt. V. Unit. V. Total

1

Açúcar tipo cristal, na cor branca, origem vegetal, casarose, de cana 
de açúcar, pet de 01 kg, embalagem transparente, resistente, com 
solda reforçada integra. Informações nutricionais na embalagem, 

fardos com 30 kg, validade de no mínimo 6 meses. - fardo 30 x 1 kg.

Fdo 20 R$ 110,00 R$ 2.200,00

2 Água mineral copo, caixa 24x 200 ml. Cxa 50 R$ 19,50 R$ 975,00

3

Biscoito doce tipo maria embalagem: ingredientes farinha de trigo 
enriquecida com ácido fólico, açau, gordura vegetal hidroginada, 

açúcar investido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina 
de soja, fermentos químicos: embalagem: pacote impermeável, 

lacrado, contendo 400 g (3x1), informações nutricionais na 
embalagem na embalagem. Validade mínima de 06 meses. Pacote

400gr.

Und 200 R$ 5,75 R$ 1.150,00
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Biscoito salgado tipo cream cracker. Ingredientes: farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico (vit... B9), açúcar, gordura vegetal 

hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, 
estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de 

sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 
70 g de carboidrato, 10 g de proteína e 12,5g gorduras totais. O 
biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 

limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado 
de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e 

de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço -  embalagem 

primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400 
a 500 g com dupla embalagem e em embalagem secundária de caixa 

de papelão. -  pacote 400gr.

Und 1.250 R$ 6,30 R$ 7.875,00

Café com 20pct de 250 gr.caixa 20x250gr. Cxa 64 R$ 148,00 R$ 9.472,00

Garrafão de água mineral com 20 Its. Und 100 R$ 16,00 R$ 1.600,00

Margarina cremosa com sal, pote com 250gr de boa qualidade, caixa 
contendo 12 unidades. Caixa .24x250gr.

Cxa 13 R$ 3,45 R$ 44,85
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Mortadela bovina com registro no sif ou sisp, produto elaborado 
unicamente com leite de vaca, com aspecto de massa semeadura, 

cor branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, 
levemente salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite

mín. 28%p/p.

Kg 75 R$ 12,20 R$ 915,00

9
Óleo de soja refinado tipo 1, que sofreu processo tecnológico 

adequado como degomagem, neutralização, clarificação, 
frigorificação ou não de desodorização -  caixa emb. Pet 20 x 900 ml.

Cxa 10 R$ 195,00 R$ 1.950,00

10

Ovos brancos de galinha fresco, tipo 03, grande classe a; com peso 
unitário mínimo de 50 g, limpos, casca lisa integra, pouco porosa. 
Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. Carteia 30x1 und.

Cart 250 R$ 16,00 R$ 4.000,00

11

Polpa de frutas para refresco de frutas com 100% de polpa da fruta, 
sem concentração de água, sabores açaí, manga, goiaba, caju, mirim, 

murici, graviola, mangaba, bacuri, cupuaçu, acerola, laranja ou 
abacaxi -  bem Ikg.

Kg 1.000 R$ 10,20 R$ 10.200,00

12

Presunto com registro no sif ou sisp, produto elaborado unicamente 
com leite de vaca, com aspecto de massa semeadura, cor branco 

creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado 
próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite mín. 28%p/p.

Kg 250 R$ 29,90 R$ 7.475,00

armazem.aneto@gmail.com
de Novembro, 1416 - Centro - C idelândia/M aranl||^
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COMERCIO ARMAZÉM A . NETO EIRELI
CNPJ: 3 0 .7 1 0 .2 2 8 /0 0 0 1 -3 6
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Queijo tipo mussarela com registro no sif ou sisp, produto elaborado 
unicamente com leite de vaca, com aspecto de massa semeadura, 

cor branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, 
levemente salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite

mín. 28%p/p.

Kg 100 R$ 42,00 R$ 4.200,00

14

Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais 
brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com 

dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de 
iodo por quilo de acordo com a legislação federal específica -  pacote

emb. 1 kg.

Kg 61 R$ 1,50 R$ 91,50

15

Salsicha de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% 
de amido. Com aspecto característico, cor própria sem manchas 

pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de 
água ou gelo no máximo de 10%. Com registro no sif ou sisp- 

embalagem de 3 kg.

Kg 200 R$ 13,50 R$ 2.700,00

armazem.aneto@gmail.com
Novembro, 1416 - Centro - Cidelândía/Maranl]^^
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COMERCIO ARMAZÉM A . NETO EIRELI
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Tempero alho e sal sem pimenta. Valor nutricional em 5 g: 1 g de 
carboidrato, máximo de 5 mg colesterol, 1685 mg de sódio - pote

Ikg.
Kg 50 R$ 16,50 R$ 825,00

17
Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez mínima de 4,0% 

-unid. 750 ml. Marca: toscano
Und 20 R$ 4,80 R$ 96,00

VALOR TOTAL R$ 55.769,35

O prazo de validade é de 60 (sessenta) dias.
Estão inclusos nos preços todas as taxas previstas: frete, tributos, dispesas diretas e indiretas.

ATENCIOSAMENTE,

Cidelândia - MA, 11 de fevereiro de 2021.

fCNPJ: 30.710.228/0001-361 
COMERCIO ARMAZÉM A.NETO EIRELI 
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COMÉRCIO ARMAZÉM A. NETO EIRELI 
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LUCIANA NASCIMENTO

CPF: 008.712.883-70 / RG.: 015.298.372.000-8 SSP-MA
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APURAÇÃO DO PREÇO MÉDIO ENTRE AS PESQUISAS REALIZADAS PARA COMPOSIÇÃO DA PLANINHA ORÇAMENTÁRIA BASEADA EM PREÇO DE MERCADO

Saúde A Neto Distridora Gentil Asc V. M  Estimado

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

1

Arroz agulhinha longo fino polido tipo 1, sem glúten, 
contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros com no 
máximo de 14% de umidade e com valor nutricional na 

porção de 50 g contendo no mínimo de 37 g de 
carboidratos, 4 g de proteínas e 0 de gorduras totais. 
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. -  emb. 1 Kg FARDO 30x1.

FDO 125 R$ 195,00 24.375,00 R$ 199,00 24.875,00 189,00 23.625,00 194,33 24.291,67

2

Aveia em flocos finos -  produto resultante da moagem 
de grãos de aveia após iimpeza e classificação. 

Composição centesimal; 12 g de proteínas, 8 g de lípídio 
e 63 g de carboidrato - CAIXA 28 x 200 gr.

CXA 45 R$ 92,00 4.140,00 R$ 91,50 4.117,50 83,72 3.767,40 89,07 4.008,30

3

banana Prata in-natura de ótima qualidade: sao, 
compacto, e com cloração uniforme: cor, odor, e sabor 
típicos da espécie; poupa intacta e limpa; colhidas ao 
atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao 
consumo em perfeito estado de desenvolvimento do. 

tamanho: conforme a legislação vigente observadas as 
normas técnicas pertinentes a legisiação sanitárias de

KG 2.000 R$ 4,80 9.600,00 R$ 5,15 10.300,00 4,45 8.900,00 4,80

l
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4

Batata inglesa de ótima qualidade sã, compacto firme e 
com coloração uniforme, cor, odor e sabor típicos da 

espécie, cascas integras sem machucados, manchas ES 
curas ou amolecidas, colhidas ao atingir o grau normal de 
evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado 

de desenvolvimento do tamanho conforme legislação 
vigente, observadas as normas técnicas pertinentes a 

legislação sanitária de alimentos, fardo com 50 Kg.

KG 600 R$ 7,10 4.260,00 R$ 7,50 4.500,00 6,65 3.990,00 7,08 4.250,00

5

Beterraba in natura de ótima qualidade: sã, compacta, 
firme e com cloração uniforme: cor, odor, e sabor típicos 
das espécies: poupa intacta e limpa: colhidas ao atingir o 
grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de desenvolvimento do tamanho: 
conforme a legislação vigente observadas as normas 

técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos, 
fardo com 30 kg.

KG 300 R$ 5,80 1.740,00 R$ 5,90 1.770,00 5,35 1.605,00 5,68 1.705,00

6

Biscoito doce tipo Maria embalagem: ingredientes 
farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açau, 
gordura vegetal hidroginada, açúcar investido, sal 

refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos: Embalagem: Pacote impermeável, 
lacrado, contendo 400 g (3x1), informações nutricionais 
na embalagem na embalagem. Validade mínima de 06 

meses. Pacote 400 gr.

UND 500 R$ 5,75 2.875,00 R$ 5,65 2.825,00 4,95 2.475,00 5,45 2.725,00



Biscoito sabor leite sem recheio, com os seguintes 
ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e 

ácido fólico (vit... B9), açúcar, gordura vegetal, açúcar 
invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos 

químicos bicarbonato de amónio e bicarbonato de sódio, 
acídulantes ácido láctico e aromatizante. Valor 

nutricional na porção de 100 g: 10 g de proteína, 72 g de 
carboidratos e 12,5g de gorduras totais. O biscoito 

deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em 
perfeito estado de conservação, serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 

organolépticos anormais, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço 
-embalagem primaria em pacotes impermeáveis 

lacrados com peso líquido de 400 a 500 g, tendo dupla 
embalagem e em embalagem secundária de caixa de

Biscoito salgado tipo cream cracker. Ingredientes: farinha 
de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit... B9), 

açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, 
sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de 

soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio, amido de 
milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70 g 
de carboidrato, 10 g de proteína e 12,5g gorduras totais. 

O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, 

parasitos e em perfeito estado de conservação, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 

caracteres organolépticos anormais, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 

quebradiço-embalagem primaria em pacotes 
impermeáveis lacrados com peso líquido de 400 a 500 g 
com dupla embalagem e em embalagem secundária de 

caixa de papelão. -  emb. PACOTE 400 a 500 gr.

UND

UND

3.500

4.000

R$ 8,20

R$ 6,30

28.700,00

25.200,00

R$ 8,15

R$ 6,80

28.525,00

27.200,00

5,90

4,85

20.650,00

19.400,00

7,42

5,98

25.958,33

23.933,33



9 Café com 20pct de 250 gr.caixa 20x250gr. CXA 126 R$ 148,00 18.648,00 R$ 155,00 19.530,00 135,00 17.010,00

10

Canjica de milho branco tipo 1, contendo 809Í de grãos 
inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, 
isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos 

animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade
KG 150 R$ 9,20 1.380,00 R$ 9,80 1.470,00 8,60 1.290,00

11

Carne bovina resfriada ou congelada tipo músculo sem 
osso com registro no SIF ou SISP. Aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas.

KG 900 R$ 43,50 39.150,00 R$ 44,00 39.600,00 39,50 35.550,00

12

Carne bovina resfriada ou congelada tipo patinho em 
bifes com registro no SIF ou SISP. Aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas.

KG 1.200 R$ 51,00 61.200,00 R$49,00 58.800,00 46,50 55.800,00

13

Carne de frango tipo coxa e sobrecoxa congelada com 
adição de água de no máximo de 6%. Aspecto próprio, 

não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. -  emb. de 01 kg com 
r p o k tr n  n n  S IF  n u  S IS P

KG 750 R$ 19,00 14.250,00 R$ 18,00 13.500,00 14,50 10.875,00

14

Carne de frango tipo peito congelado com adição de 
água de no máximo de 6%. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas, embalagem de 15 a 20 kg 
com registro no SIF ou SISP.

KG 375 R$ 22,00 8.250,00 R$ 21,50 8.062,50 19,00 7.125,00

146,00 18.396,00

9,20 1.380,00

42,33 38.100,00

48,83 58.600,00

17,17 12.875,00

20,83 7.812,50



15

Cebola in-natura de ótima qualidade; são, compacto, e 
com cloração uniforme: cor, odor, e sabor típicos da 

espécie: poupa intacta e limpa: colhidas ao atingir o grau 
normal de evolução e apresentadas ao consumo em 
perfeito estado de desenvolvimento do tamanho; 

conforme a legislação vigente observadas as normas 
técnicas pertinentes a legislação sanitárias de alimento, 

fardo com 30 Kg.

KG 300 R$ 6,50 1.950,00 R$ 6,50 1.950,00 5,80 1.740,00

16

Cenoura in-natura de ótima qualidade; sã, compacta, 
firme e com cloração uniforme: cor, odor, e sabor típicos 
da espécie; poupa intacta e limpa: colhidas ao atingir o 

grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em 
perfeito estado de desenvolvimento do tamanho: 

conforme a legislação vigente, observadas as normas 
técnicas pertinentes a legislação sanitárias de alimento, 

fardo com 30 Kg.

KG 300 R$ 6,30 1.890,00 R$ 6,30 1.890,00 5,25 1.575,00

17
Cheiro Verde natural. Aspecto próprio, não amolecida e 
nem pegajosa, cor própria sem manchas, cheiro e sabor 
próprio, com ausência de sujidades, parasites e larvas.

MÇ 500 R$ 3,10 1.550,00 R$ 3,40 1.700,00 2,99 1.495,00

IS
Couve natural. Aspecto próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem manchas, cheiro e sabor 
próprio, com ausência de sujidades, parasites e larvas.

MÇ 500 R$ 5,50 2.750,00 R$ 5,40 2.700,00 4,99 2.495,00

19

Ervilhas em lata, produto preparado com as ervilhas 
previamente debulhadas, envazadas praticamente cruas, 
reidratadas ou pré-cozidas imersas ou não em líquido de 
cobertura apropriada submetida a processo tecnológico 
adequado antes ou depois de hermeticamente fechados, 
os recipientes utilizados a fim de evitar a sua alteração. 

Composição centesimai aproximada de 5,2g de proteína, 
0,5g de lipídios e 13 g de carboidratos -  embalagem 

CAIXA 24 X 200 gr.

eXA 66 R$ 72,00 4.752,00 R$ 69,00 4.554,00 65,00 4.290,00

6,27 1.880,00

5,95 1.785,00

3,16 1.581,67

5,30 2.648,33

68,67 4.532,00

/ . /  i
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20

Extrato de tomate simples concentrado com no minimo 
1% de carboidrato e 5% de sódio por porção, deverá ser 
preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem 

pele e sementes. 0  produto deverá estar isento de 
fermentações e não indicar processamento defeituoso, 

3.50 sr.

UND 500 R$ 5,45 2.725,00 R$ 5,35 2.675,00 4,95 2.475,00 5,25 2.625,00

21

Farinha com 3 cereais (aveia, trigo e cevada) -  
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, cevada, amido, açúcar, aveia, sais minerais, 
vitaminas e sal, contendo glúten. Composição nutricional 

em 40 g: 30 g de carboidrato, 4 g de proteína e 1 g de 
lipídio. -400 gr.

UND 140 R$ 13,00 1.820,00 R$ 12,90 1.806,00 11,50 1.610,00 12,47 1.745,33

22

Farinha de mandioca cor branca, grupo seca, subgrupo 
fina, tipo 1 da safra corrente, em bom estado de 

conservação, isento de fermentação, mofo, odores 
estranhos e de substancia nocivas a saúde, isenta do 

radical cianeto, ausências de sujidade insetos e parasitas.
Embalagem: saco plástico atóxico de 1 Kg, com 

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso líquido e número de registro no órgão 

competente devidamente rotulado conforme legislação 
vigente, observadas a legislação sanitária de alimentos, 

PACOTE.lKg.

KG 1.000 R$ 8,30 8.300,00 R$ 7,90 7.900,00 7,15 7.150,00 7,78 7.783,33

23

Farinha de miiho amarela, produto obtido pela ligeira 
torração do grão de milho, desgerminado ou não, 

previamente macerado socado e peneirado, deverão ser 
fabricadas a partir de matérias primas sãs 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. 1 kg. FARDO 20 x 500 gr.

KG 600 R$ 4,20 2.520,00 R$ 4,50 2.700,00 3,90 2.340,00 4,20 2.520,00



24

i-arinna ae i rigo espectai proauio ODtiao a partir ae 
cereal limpo desgerminado, sãos e limpos, isentos de 
matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. 
Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com 

aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente 
amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma 
extração máx. de 20% e com teor máx. de cinzas de 

0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6%p/p. -Emb.
1 L-

KG 500 R$ 5,90 2.950,00 R$ 5,50 2.750,00 4,90 2.450,00

25

Feijão carioca tipo 1, de qualidade constituído de no 
mínimo de 90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor 
característica a variedade correspondente de tamanho e 

formatos naturais maduros, limpos e secos, na 
composição centesimal de 22g de proteína, l,6g de 
lipídios e 60,8g de carboidratos -  pacote emb. 1 kg.

KG 3.000 R$ 9,25 27.750,00 R$ 9,50 28.500,00 8,49 25.470,00

26 Garrafão de Água Mineral com 20 Its. UND 150 R$ 16,00 2.400,00 R$ 18,00 2.700,00 14,00 2.100,00

27

Laranja in-natura de ótima qualidade; são compacto, e 
com cloração uniforme: cor, odor, e sabor típicos da 

espécie; poupa intacta e limpa: colhidas ao atingir o grau 
normal de evolução e apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de desenvolvimento do tamanho: 
conforme a legislação vigente, observadas as normas 

técnicas pertinentes a legislação sanitárias de alimento.

KG 2.000 R$ 4,50 9.000,00 R$4,65 9.300,00 3,85 7.700,00

28

Leite em pó integral obtido por desidratação do leite de 
vaca integral e apto para a alimentação humana, 

mediante processos tecnológicos adequados adicionado 
de lecitina de soja como emulsionante e com a 

composição centesimal de 26g de proteína, 38 g de 
carboidratos e 26 g de lipídios. Devendo ter boa 
solubilidade -  FARDO 50 x 200 g. pacote 200 gr.

KG 4.000 R$ 32,50 130.000,00 R$ 35,00 140.000,00 31,00 124.000,00

29

Linguiça mista tipo toscana -  embalagem 5 kg com 
registro no SIF ou SISP. Com aspecto característico, cor 

própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor 
e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 

3%-

KG 750 R$ 29,00 21.750,00 R$ 28,50 21.375,00 26,50 19.875,00

5,43 2.716,67

9,08 27.240,00

16,00 2.400,00

4,33 8.666,67

32,83 131.333,33

28,00 ;Ê m o ,o O c»
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30

Maça Prata in-natura de ótima qualidade: são, compacto, 
e com cloraçio uniforme: cor, odor, e sabor típicos da 

espécie: poupa Intacta e limpa: colhidas ao atingir o grau 
normal de evolução e apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de desenvolvimento do tamanho: 
conforme a legislação vigente, observadas as normas 

técnicas pertinentes a legislação sanitárias de alimento.

KG 1000 R$ 9,30 9.300,00 R$ 9,50 9.500,00 8,50 8.500,00 9,10 9.100,00

31

Macarrão tipo parafuso com ovos, deverão ser 
fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas 

isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas, com o 
mínimo correspondente a 0,045g de colesterol por quilo. 
As massas ao serem postas na água não deverão turvá- 
las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou 
rançosas. Na embalagem não poderá haver mistura de 

outros tipos de macarrão. Com rendimento mínimo após 
0 cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção.

-  FARDO 20 X 500 gr.

KG 1.500 R$ 8,45 12.675,00 R$ 8,50 12.750,00 7,85 11,775,00 8,27 12.400,00

32

Mamão papaia Prata in-natura de ótima qualidade: são, 
compacto, e com cloraçâo uniforme: cor, odor, e sabor 
típicos da espécie: poupa intacta e limpa: colhidas ao 
atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao 
consumo em perfeito estado de desenvolvimento do 

tamanho: conforme a legislação vigente observadas as 
normas técnicas pertinentes a legislação sanitárias de 

alimento.

KG 500 R$ 5,40 2.700,00 R$ 4,95 2.475,00 4,40 2.200,00 4,92 2.458,33

33

Margarina c/sal com 60% a 80% de lipídios. 
Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos 

mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras 
características indesejáveis - pote 250 gr.

UND 900 R$ 3,45 3.105,00 R$ 3,35 3.015,00 3,15 2.835,00 3,32 2.985,00



34

Melancia Krata in-natura de ótima qualidade; sao, 
compacto, e com cloração uniforme: cor, odor, e sabor 
típicos da espécies; poupa intacta e limpa: colhidas ao 
atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao 
consumo em perfeito estado de desenvolvimento do 

tamanho: conforme a legislação vigente observadas as 
normas técnicas pertinentes a legislação sanitárias de

KG 1.000 R$ 2,35 2.350,00 R$ 2,75 2.750,00 2,20 2.200,00

35

Milho Verde em lata, produto preparado com as Milho 
previamente debulhadas, envazadas praticamente cruas, 
reidratadas ou pré-cozidas imersas ou não em líquido de 
cobertura apropriada submetida a processo tecnológico 
adequado antes ou depois de hermeticamente fechados, 
os recipientes utilizados a fim de evitara sua alteração. 

Composição centesimal aproximada de 5,2g de proteína, 
0,5g de lipídios e 13 g de carboidratos -  CAIXA 24 x 200 

gr.

CXA 70 R$ 98,00 6.860,00 R$ 99,00 6.930,00 95,00 6.650,00

36

Mortadela bovina com registro no SIF ou SISP, produto 
elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto de 
massa semeadura, cor branco creme homogênea, cheiro 

próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, 
umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite mín. 28%p/p.

KG 150 R$ 12,20 1.830,00 R$ 12,80 1.920,00 11,40 1.710,00

37

Ôleo de soja refinado Tipo 1, que sofreu processo 
tecnológico adequado como degomagem, neutralização, 

clarificação, frigorificação ou não de desodorização -  
emb.Pet CAIXA 20X900 ml.

CXA 250 R$ 195,00 48.750,00 R$ 198,00 49.500,00 182,00 45.500,00

38

Ovos brancos de galinha fresco, tipo 03, grande classe a;
com peso unitário mínimo de 50 g, limpos, casca lisa 

integra, pouco porosa. Aspecto próprio, não amolecida e 
nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 

cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. CARTELA 30 x lund.

CART 450 R$ 16,00 7.200,00 R$ 17,00 7.650,00 15,20 6.840,00

39 Pão Francês 50 gr. KG 3.000 R$ 15,60 46.800,00 R$ 16,80 50.400,00 14,30 42.900,00

2,43 2.433,33

97,33 6.813,33

12,13 1.820,00

191,67 47.916,67

16,07 7.230,00

15,57 p j

» 1 /



40

Açúcar cristal de is  contendo no mínimo 99,3% de 
carboidrato por porção, deverá ser fabricado de cana de 

açúcar livre de fermentação, isento de matéria terrosa de 
parasitos e de detritos animais ou vegetais -  PACOTE 1 

Ke.

KG 1.500 R$ 7,00 10.500,00 R$ 6,85 10.275,00 6,75 10.125,00 6,87 10.300,00

41

Polpa de frutas para refresco de frutas com 100% de 
polpa da fruta, sem concentração de água, sabores açaí, 
manga, goiaba, caju, mirim, murici, graviola, mangaba, 

bacuri, cupuaçu, acerola, laranja ou abacaxi -  EMB. IKG.

KG 2.000 R$ 10,20 20.400,00 R$ 10,55 21.100,00 9,50 19.000,00 10,08 20.166,67

42

Presunto com registro no SIF ou SISP, produto elaborado 
unicamente com leite de vaca, com aspecto de massa 

semeadura, cor branco creme homogênea, cheiro 
próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, 

umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite mín. 28%p/p.

KG 300 R$ 29,90 8.970,00 R$ 31,00 9.300,00 28,50 8.550,00 29,80 8.940,00

43

Queijo tipo mussarela com registro no SIF ou SISP, 
produto elaborado unicamente com leite de vaca, com 

aspecto de massa semeadura, cor branco creme 
homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente 

salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite 
mín. 2R%n/n.

KG 450 R$ 42,00 18.900,00 R$ 44,00 19.800,00 39,00 17,550,00 41,67 18.750,00

44

Repolho natural. Aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. -  
KG.

KG 100 R$ 4,40 440,00 R$4,70 470,00 4,20 420,00 4,43 443,33

45

Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com 
cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de 
sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 

mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo de acordo com 
a Legislação Federal Específica -  PACOTE Ikg.

KG 126 R$ 1,50 189,00 R$ 1,60 201,60 1,25 157,50 1,45 182,70

46

Salsicha de carne bovina / suína tipo hot-dog com no 
máximo de 2% de amido. Com aspecto característico, cor 
própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor 
e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 
de 10%. Com registro no SIF ou SISP- embalagem de 3 

kg.

KG 1.500 R$ 13,50 20.250,00 R$ 13,80 20.700,00 12,90 19.350,00 13,40 2 0 . 1 0 ^  

m ^



47
Tempero alho e sal sem pimenta. Valor nutricional em 5 
g: 1 g de carboidrato, máximo de 5 mg colesterol, 1685 

me de sódio -  BEM. Ik s .
KG 250 R$ 16,50 4.125,00 R$ 18,00 4.500,00 15,50 3.875,00 16,67 4.166,67

48

Tomate in-natura de ótima qualidade: são, compacto, e 
com cloraçlo uniforme: cor, odor, e sabor típicos da 
espécies: poupa intacta e limpa: colhidas ao atingir o 

grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em 
perfeito estado de desenvolvimento do tamanho: 

conforme a legislação vigente observadas as normas 
técnicas pertinentes a legislação sanitárias de alimento, 

fardo com IKg.

KG 500 R$ 7,30 3.650,00 R$ 7,60 3.800,00 6,50 3.250,00 7,13 3.566,67

49
Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez 

mínima de 4,0% -  750 ml
UND 600 R$ 4,80 2.880,00 R$ 5,00 3.000,00 4,45 2.670,00 4,75 2.850,00

697.749,00 717.611,60 634.884,90 683.415,17

Sec. de Administração A Neto Dtstridora Gentil Asc V. M  Estimado

ITEM ■S' “ ESPrcifiCAÇAO ^ UNID. QUÂfíT.
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

PREÇO%
UNifAWè

fRÈÇÕ TOTAL
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO T o f ^

50

Açúcar cristal de 1̂  contendo no mínimo 99,3% de 
carboidrato por porção, deverá ser fabricado de cana de 

açúcar livre de fermentação, isento de matéria terrosa de 
parasitos e de detritos animais ou vegetais -  PACOTE 

IKe.

KG 1.375 R$ 7,00 9.625,00 R$ 6,85 9.418,75 6,75 9.281,25 6,87 9.441,67

51

Açúcar tipo cristal, na cor branca, origem vegetal, 
casarose, de cana de açúcar, pct de 01 Kg, embalagem 
transparente, resistente, com solda reforçada integra. 
Informações nutricionais na embalagem, fardos com 30 
Kg, validade de no mínimo 6 meses. - FARDO 30 x 1 Kg.

FDO 8 R$ 110,00 880,00 R$ 108,00 864,00 108,00 864,00 108,67 869,33

52 Água Mineral copo, CAIXA 24X200 ml. CXA 120 R$ 19,50 2.340,00 R$ 18,50 2.220,00 17,50 2.100,00 18,50 / ^ 0 , 0 0



53

54

Biscoito doce tipo Maria embalagem: ingredientes 
farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açau, 
gordura vegetal hidroginada, açúcar investido, sal 

refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos: Embalagem: Pacote impermeável, 
lacrado, contendo 400 g (3x1), Informações nutricionais 
na embalagem na embalagem. Validade mínima de 06 

meses. PACOTE 400gr.
" "^Üiscõíto sabor leite sem recheio, com os seguintes 

ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e 
ácido fóiico (vit... B9), açúcar, gordura vegetal, açúcar 
invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos 

químicos bicarbonato de amónio e bicarbonato de sódio, 
acidulantes, ácido láctico e aromatizante. Valor 

nutricional na porçlo de 100 g: 10 g de proteína, 72 g de 
carboidratos e 12,5g de gorduras totais. O biscoito 

deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasites e em 
perfeito estado de conservação, serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 

organolépticos anormais, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço 
-embalagem primaria em pacotes impermeáveis 

lacrados com peso líquido de 400 a 500 g, tendo dupla 
embalagem e em embalagem secundária de caixa de 

___________________ oaoelão. PACOTE 400 er.

UND

UND

250

3.250

R$ 5,75

R$ 8,20

1.437,50

26.650,00

R$ 5,65

R$ 8,15

1.412,50

26.487,50

4,95

5,90

1.237,50

19.175,00

5,45

7,42

1.362,50

24.104,17



55

56

57

58

59

Biscoito salgado tipo cream cracker. Ingredientes: farinha 
de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit... B9), 

açúcar, gordura vegetai hidrogenada, açúcar invertido, 
sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de 

soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio, amido de 
milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70 g 
de carboidrato, 10 g de proteína e 12,5g gorduras totais. 

O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, 

parasitos e em perfeito estado de conservação, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 

caracteres organolépticos anormais, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 

quebradiço-embalagem primaria em pacotes 
impermeáveis lacrados com peso líquido de 400 a 500 g 
com dupla embalagem e em embalagem secundária de 

caixa de papelão. -  Pacote 400gr.

Café Caixa 20x250gr.

Garrafão de Água Mineral com 20 Its.

Leite em pó integral obtido por desidratação do leite de 
vaca integral e apto para a alimentação humana, 

mediante processos tecnológicos adequados adicionado 
de lecitina de soja como emulsionante e com a 

composição centesimal de 26g de proteína, 38 g de 
carboidratos e 26g de lipídios. Devendo ter boa 

solubilidade -  Pacote 200gr.

Margarina c/ sal com 60% a 80% de lipídios. 
Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos 

mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras 
características indesejáveis -  Pote 250gr.

UND

CXA

UND

KG

UND

3.200

90

150

2.500

500

R$ 6,30

R$ 148,00

R$ 16,00

R$ 32,50

R$ 3,45

20.160,00

13.320,00

2.400,00

81.250,00

1.725,00

R$ 6,80

R$ 155,00

R$ 18,00

R$ 35,00

R$ 3,35

21.760,00

13.950,00

2.700,00

87.500,00

1.675,00

4,85

135,00

14,00

31,00

3,15

15.520,00

12,150,00

2.100,00

77.500,00

1.575,00

5,98 19.146,67

146,00

16,00

32,83

3,32

13.140,00

2.400,00

82.083,33

1.658,33



60

Mortadela bovina com registro no SIF ou SISP, produto 
elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto de 
massa semeadura, cor branco creme homogênea, cheiro 

próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, 
umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite mín. 28%p/p.

KG 75 R$ 12,20 915,00 R$ 12,80 960,00 11,40 855,00 12,13 910,00

61

Oleo de soja refinado Tipo 1, que sofreu processo 
tecnológico adequado como degomagem, neutralização, 

clarificação, frigorificação ou não de desodorização-  
CAIXA emb. Pet 20 X 900 ml.

CXA 125 R$ 195,00 24.375,00 R$ 198,00 24.750,00 182,00 22.750,00 191,67 23.958,33

62

Ovos brancos de galinha fresco, tipo 03, grande classe a;
com peso unitário mínimo de 50 g, limpos, casca lisa 

integra, pouco porosa. Aspecto próprio, não amolecida e 
nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 

cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. CARTELA 30 x 1 Und.

CART 225 R$ 16,00 3.600,00 R$ 17,00 3.825,00 15,20 3.420,00 16,07 3.615,00

63

Polpa de frutas para refresco de frutas com 100% de 
polpa da fruta, sem concentração de água, sabores açaí, 
manga, goiaba, caju, mirim, murici, graviola, mangaba, 
bacuri, cupuaçu, acerola, laranja ou abacaxi -  emb. Ikg.

KG 1.000 R$ 10,20 10.200,00 R$ 10,55 10.550,00 9,50 9.500,00 10,08 10.083,33

64

Presunto com registro no SIF ou SISP, produto elaborado 
unicamente com leite de vaca, com aspecto de massa 

semeadura, cor branco creme homogênea, cheiro 
próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, 

umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite mín. 28%p/p.

KG 150 R$ 29,90 4.485,00 R$ 31,00 4.650,00 28,50 4.275,00 29,80 4.470,00

65

Queijo tipo mussarela com registro no SIF ou SISP, 
produto elaborado unicamente com leite de vaca, com 

aspecto de massa semeadura, cor branco creme 
homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente 

salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite 
- - - rnfn. 28%n/p.

KG 225 R$ 42,00 9.450,00 R$44,00 9.900,00 39,00 8.775,00 41,67 9.375,00



66

Sai refinado, iodado, com granulação uniforme e com 
cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de 
sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 

mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo de acordo com 
a Legislação Federal Específica -  FARDO com emb. 1 kg.

KG 63 R$ 1,50 94,50 R$ 1,60 100,80 1,25 78,75 1,45 91,35

67

Salsicha de carne bovina / suína tipo hot-dog com no 
máximo de 2% de amido, Com aspecto característico, cor 
própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor 
e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 
de 10%. Com registro no SIF ou SISP-embalagem de 3 

kg.

KG 750 R$ 13,50 10.125,00 R$ 13,80 10.350,00 12,90 9.675,00 13,40 10.050,00

68
Tempero alho e sal sem pimenta. Valor nutricional em 5 
g: 1 g de carboidrato, máximo de 5 mg colesterol, 1685 

ms de sódio ~ CAIXA 12 x 1 ks.
KG 125 R$ 16,50 2.062,50 R$ 18,00 2.250,00 15,50 1.937,50 16,67 2.083,33

69
Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez 

mínima de 4.0% -  Unidade 750 ml.
UND 300 R$ 4,80 1.440,00 R$ 5,00 1.500,00 4,45 1.335,00 4,75 1.425,00

226.534,50 236.823,55 204.104,00 222.487,35

See. de Açõo Social A Neto Distridora Gentil Asc V. M  Estimado

ITEM ESPECIFICAÇÃO ONÍD. cy jÂ N t
PREÇO

UNITÁRIO.
PREÇO TOTAL

PREÇO
UNITARIÒ

PREÇO TOTAL
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO t o t a l

70

Açúcar tipo cristal, na cor branca, origem vegetal, 
casarose, de cana de açúcar, pet de 01 Kg, embalagem 
transparente, resistente, com solda reforçada integra. 
Informações nutricionais na embalagem, fardos com 30 
Kg, validade de no mínimo 6 meses. - FARDO 30 x 1 Kg.

FDO 60 R$ 110,00 6.600,00 R$ 108,00 6.480,00 108,00 6.480,00 108,67 6.520,00

71 Água Mineral copo, CAIXA 24X200 ml. eXA 100 R$ 19,50 1.950,00 R$ 18,50 1.850,00 17,50 1.750,00 18,50 1.850,00



72

73

74

Arroz agulhinha longo fino polido tipo 1, sem glúten, 
contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros com no 
máximo de 14% de umidade e com valor nutricional na 

porção de 50 g contendo no mínimo de 37 g de 
carboidratos, 4 g de proteínas e 0 de gorduras totais. 
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. -  PACOTE IKg.

Biscoito doce tipo Maria embalagem: ingredientes 
farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açau, 
gordura vegetal hidroginada, açúcar investido, sal 

refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos: Embalagem: Pacote impermeável, 
lacrado, contendo 400 g (3x1), informações nutricionais 
na embalagem na embalagem. Validade mínima de 06 

meses. PACOTE 400gr.
Biscoito sabor leite sem recheio, com os seguintes 

ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e 
ácido fólico (vit... B9), açúcar, gordura vegetal, açúcar 
invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos 

químicos bicarbonato de amónio e bicarbonato de sódio, 
acidulantes ácido láctico e aromatizante. Valor 

nutricional na porção de 100 g: 10 g de proteína, 72 g de 
carboidratos e 12,5g de gorduras totais. O biscoito 

deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em 
perfeito estado de conservação, serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 

organolépticos anormais, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço 
-embalagem primaria em pacotes impermeáveis 

lacrados com peso líquido de 400 a 500 g, tendo dupla 
embalagem e em embalagem secundária de caixa de 

___________________ papelão. PCT 400 gr.

KG

UND

UND

3900

800

2.500

R$ 6,50

R$ 5,75

R$ 8,20

25.350,00

4.600,00

20.500,00

R$ 6,64

R$ 5,65

R$ 8,15

25.896,00

4.520,00

20.375,00

6,30

4,95

5,90

24.570,00

3.960,00

14.750,00

6,48

5,45

7,42

25.272,00

4.360,00

18.541,67

I I

-W



75

76

77

Biscoito salgado tipo cream cracker. Ingredientes: farinha 
de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit... B9), 

açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, 
sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de 

soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio, amido de 
milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70 g 
de carboidrato, 10 g de proteína e 12,5g gorduras totais. 

O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias 
primas s is  e limpas, isenta de matérias terrosas, 

parasitos e em perfeito estado de conservação, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 

caracteres organolépticos anormais, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 

quebradiço-embalagem primaria em pacotes 
impermeáveis lacrados com peso líquido de 400 a 500 g 
com dupla embalagem e em embalagem secundária de 

caixa de papelão. -  PACOTE 400gr.

Café com 20 pct de 250 gramas -  CAIXA 20X250GR.

Farinha de mandioca cor branca, grupo seca, subgrupo 
fina, tipo 1 da safra corrente, em bom estado de 

conservação, isento de fermentação, mofo, odores 
estranhos e de substancia nocivas a saúde, isenta do 

radical cianeto, ausências de sujidade insetos e parasitas.
Embalagem: saco plástico atóxico de 1 Kg, com 

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso líquido e número de registro no órgão 

competente devidamente rotulado conforme legislação 
vigente, observadas a legislação sanitária de alimentos, 

PCTE IKg.

UND

CXA

KG

4.900

135

600

R$ 6,30

R$ 148,00

R$ 8,30

30.870,00

19.980,00

4.980,00

R$ 6,80

R$ 155,00

R$ 7,90

33.320,00

20.925,00

4.740,00

4,85

135,00

7,15

23.765,00

18.225,00

4.290,00

5,98

146,00

7,78

29.318,33

19.710,00

4.670,00



78

Farinha de milho amarela, produto obtido pela ligeira 
torração do grão de milho, desgerminado ou não, 

previamente macerado socado e peneirado, deverão ser 
fabricadas a partir de matérias primas sãs 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 -  FARDO 20 x 500 gr.

KG 600 R$ 4,20 2.520,00 R$ 4,50 2.700,00 3,90 2.340,00

79

Feijão carioca tipo 1, de 19 qualidade constituído de no 
mínimo de 90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor 
característica a variedade correspondente de tamanho e 

formatos naturais maduros, limpos e secos, na 
composição centesimal de 22 g de proteína, l,6g de 

lipídios e 60,8g de carboidratos -  FARDO 1 kg.

KG 3.000 R$ 9,25 27.750,00 R$ 9,50 28.500,00 8,49 25.470,00

80 Garrafão de Água Mineral com 20 Its. UND 100 R$ 16,00 1.600,00 R$ 18,00 1.800,00 14,00 1,400,00

81

Leite em pó integral obtido por desidratação do leite de 
vaca integral e apto para a alimentação humana, 

mediante processos tecnológicos adequados adicionado 
de lecitina de soja como emulsionante e com a 

composição centesimal de 26g de proteína, 38 g de 
carboidratos e 26 g de lipídios. Devendo ter boa 

solubilidade -  FARDO 50 x 200 gr.

KG 3.500 R$ 32,50 113.750,00 R$ 35,00 122.500,00 31,00 108,500,00

82

Macarrão tipo parafuso com ovos, deverão ser 
fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas 

isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas, com o 
mínimo correspondente a 0,045g de colesterol por quilo. 
As massas ao serem postas na água não deverão turvá- 
las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou 
rançosas. Na embalagem não poderá haver mistura de 

outros tipos de macarrão. Com rendimento mínimo após 
o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção.

-  FARDO 20X500gr.

KG 3200 R$ 8,45 27.040,00 R$ 8,50 27.200,00 7,85 25.120,00

4,20 2.520,00

9,08

16,00

32,83

27.240,00

1.600,00

114.916,67

8,27 26.453,33



S3

Margarina c/ sal com 60% a 80% de lipídios. 
Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos 

mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras 
características indesejáveis -  POTE 250gr.

UND 1.200 R$ 3,45 4.140,00 R$ 3,35 4.020,00 3,15 3.780,00

84

Milho Verde em lata, produto preparado com as Milho 
previamente debulhadas, envazadas pratica mente cruas, 
reidratadas ou pré-cozidas imersas ou não em líquido de 
cobertura apropriada submetida a processo tecnológico 
adequado antes ou depois de hermeticamente fechados, 
os recipientes utilizados a fim de evitar a sua alteração. 

Composição centesimal aproximada de 5,2g de proteína, 
0,5g de lipídios e 13 g de carboidratos -  CAIXA 24x 200gr.

CXA 60 R$ 98,00 5.880,00 R$ 99,00 5.940,00 95,00 5.700,00

85

Oleo de soja refinado Tipo 1, que sofreu processo 
tecnológico adequado como degomagem, neutralização, 

clarificação, frigorificação ou não de desodorização-  
CAIXA emb. Pet 20 x 900 ml.

CXA 200 R$ 195,00 39.000,00 R$ 198,00 39.600,00 182,00 36.400,00

86

Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com 
cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de 
sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 

mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo de acordo com 
a Legislação Federal Específica -  PACOTE emb. 1 kg.

KG 800 R$ 1,50 1.200,00 R$ 1,60 1.280,00 1,25 1,000,00

87
Tempero alho e sal sem pimenta. Valor nutricional em 5 
g; 1 g de carboidrato, máximo de 5 mg colesterol, 1685 

me de sódio -  POTE Iks .
KG 100 R$ 16,50 1.650,00 R$ 18,00 1.800,00 15,50 1.550,00

88
Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez 

mínima de 4,0% -  UNID. 750 ml.
UND 600 R$ 4,80 2.880,00 R$ 5,00 3.000,00 4,45 2,670,00

342.240,00 356.446,00 311.720,00

3,32 3.980,00

97,33 5.840,00

191,67 38.333,33

1,45 1.160,00

16,67 1.666,67

4,75

f® s
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90

91

92

93

94

Açúcar tipo cristal, na cor branca, origem vegetal, 
casarose, de cana de açúcar, pct de 01 kg, embalagem 
transparente, resistente, com solda reforçada integra. 

Informações nutricionais na embalagem, fardos com 30 
kg, validade de no mínimo 6 meses. - fardo 30 x 1 kg.

Água mineral copo, caixa 24x 200 ml.

Biscoito doce tipo maria embalagem: ingredientes 
farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açau, 
gordura vegetal hidroginada, açúcar investido, sal 

refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos: embalagem: pacote impermeável, 
lacrado, contendo 400 g (3x1), informações nutricionais 
na embalagem na embalagem. Validade mínima de 06 

meses. Pacote 400gr.

Biscoito salgado tipo cream cracker. Ingredientes: farinha 
de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit... B9), 

açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, 
sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de 

soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio, amido de 
milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70 g 
de carboidrato, 10 g de proteína e 12,5g gorduras totais. 

O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, 

parasitos e em perfeito estado de conservação, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 

caracteres organolépticos anormais, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 

quebradiço-embalagem primaria em pacotes 
impermeáveis lacrados com peso líquido de 400 a 500 g 
com dupla embalagem e em embalagem secundária de 

caixa de papelão. -  pacote 400gr.

Café com 20pct de 250 gr.caixa 20x250gr.

Garrafão de água mineral com 20 Its.

Fdo

Cxa

Und

Und

Cxa

20

50

200

1.250

64

Und

R$ 110,00

R$ 19,50

R$ 5,75

R$ 6,30

R$ 148,00

100 I R$ 16,00

2.200,00

975,00

1.150,00

7.875,00

9.472,00

1.600,00

R$ 108,00

R$ 18,50

R$ 5,65

R$ 6,80

R$ 155,00

R$ 18,00

2.160,00

925,00

1.130,00

8.500,00

9.920,00

1.800,00

108,00

17,50

4,95

4,85

135,00

14,00

2.160,00

875,00

990,00

6,062,50

8.640,00

1.400,00

108,67

18,50

2.173,33

925,00

5,45 1.090,00

5,98 7.479,17



95
Margarina cremosa com sal, pote com 250grde boa 

qualidade, caixa contendo 12 unidades. Caixa .24x250gr.
Cxa 13 R$ 3,45 44,85 R$ 3,35 43,55 75,60 982,80 27,47 357,07

96

Mortadela bovina com registro no sif ou sisp, produto 
elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto de 
massa semeadura, cor branco creme homogênea, cheiro 

próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, 
umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite mín. 28%p/p.

Kg 75 R$ 12,20 915,00 R$ 12,80 960,00 11,40 855,00 12,13 910,00

97

Oleo de soja refinado tipo 1, que sofreu processo 
tecnológico adequado como degomagem, neutralização, 

clarificação, frigorificação ou não de desodorização -  
caixa emb. Pet 20 x 900 ml.

Cxa 10 R$ 195,00 1.950,00 R$ 198,00 1.980,00 182,00 1.820,00 191,67 1.916,67

98

Ovos brancos de galinha fresco, tipo 03, grande classe a: 
com peso unitário mínimo de 50 g, limpos, casca lisa 

integra, pouco porosa. Aspecto próprio, não amolecida e 
nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 

cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. Carteia 30x1 und.

Cart 250 R$ 16,00 4.000,00 R$ 17,00 4.250,00 15,20 3.800,00 16,07 4.016,67

99

Polpa de frutas para refresco de frutas com 100% de 
polpa da fruta, sem concentração de água, sabores açaí, 
manga, goiaba, caju, mirim, murici, graviola, mangaba, 
bacuri, cupuaçu, acerola, laranja ou abacaxi -  bem Ikg.

Kg 1.000 R$ 10,20 10.200,00 R$ 10,55 10.550,00 9,50 9.500,00 10,08 10.083,33

100

Presunto com registro no sif ou sisp, produto elaborado 
unicamente com leite de vaca, com aspecto de massa 

semeadura, cor branco creme homogênea, cheiro 
próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, 

umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite mín. 28%p/p.

Kg 250 R$ 29,90 7.475,00 R$ 31,00 7.750,00 28,50 7.125,00 29,80 7.450,00

101

Üueijo tipo mussarela com registro no sif ou sisp, 
produto elaborado unicamente com leite de vaca, com 

aspecto de massa semeadura, cor branco creme 
homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente 

salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite

Kg 100 R$ 42,00 4.200,00 R$ 44,00 4.400,00 39,00 3.900,00 41,67 4 .1 ^ 6 7

^ M.
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Sal refinado, iodado, com granuiação uniforme e com 
cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cioreto de 
sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 

mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo de acordo com 
a legislação federal específica -  pacote emb. 1 kg.

Kg 61 R$ 1,50 91,50 R$ 1,60 97,60 1,25 76,25 1,45 88,45

103

Salsicha de carne bovina / suína tipo hot-dog com no 
máximo de 2% de amido. Com aspecto característico, cor 
própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor 
e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 
de 10%. Com registro no sif ou sisp- embaiagem de 3 kg.

Kg 200 R$ 13,50 2.700,00 R$ 13,80 2.760,00 12,90 2.580,00 13,40 2.680,00

104
Tempero alho e sal sem pimenta. Valor nutricional em 5 
g; 1 g de carboidrato, máximo de 5 mg colesteroi, 1685 

me de sódio - oote Ike.
Kg 50 R$ 16,50 825,00 R$ 18,00 900,00 15,50 775,00 16,67 833,33

105
Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez 

mínima de 4.0%-unid. 750 ml. Marca: toscano
Und 20 R$ 4,80 96,00 R$ 5,00 100,00 4,45 89,00 4,75 95,00

55.769,35 58.226,15 51.630,55 55.208,68

I 1.322.292,85~1 | 1.369 107,301 1.202.339,45 I 1.297.913,201
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-A itinatura

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

CNPJ. N° 01.610.134/0001-97

PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

Av. Senador La Rocque, s/n. Centro - CEP: 65.921-000 Cidelândia -  MA.



ASC Comissão Permanente de Licitai 
FolhtíN« o5>

EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 10.916.897/0001-51

PESQUISA DE PREÇO
AO SETOR DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

ATT. JUNIOR AGUIAR - RESPONSÁVEL PELO SETOR

ESPE C IFIC A Ç Õ E S E  Q UANTITATIVO S:

ITEM D ESCRIÇÃ O  - See. de Saúde UND QT. V .U N IT . V. TO TA L

•

1

Arroz agulhinha longo fino polido tipo 1, sem glúten, 
contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros com no 
máximo de 14% de umidade e com valor nutricional 

na porção de 50 g contendo no mínimo de 37 g de 
carboidratos, 4 g de proteínas e 0 de gorduras totais. 

Com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 
vezes a mais do peso antes da coeção, devendo 

também apresentar coloração branca, grãos íntegros e 
soltos após cozimento. -  emb. 1 Kg FARDO 30x1.

FDO 125 R$ 189,00 R$ 23.625,00

2

#

Aveia em flocos finos -  produto resultante da 
moagem de grãos de aveia após limpeza e 

classificação. Composição centesimal: 12 g de 
proteínas, 8 g de lipídio e 63 g de carboidrato - 

CAIXA 2 8 x 2 0 0  gr.

eX A 45 R$ 83,72 RS 3.767,40

3

Banana Prata in-natura de ótima qualidade: são, 
compacto, e com clomção uniforme: cor, odor, e 
sabor típicos da espécie: poupa intacta e limpa: 
colhidas ao atingir o grau normal de evolução e 
apresentadas ao consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho: conforme a legislação 
vigente observadas as normas técnicas pertinentes a 

legislação sanitárias de alimento.

KG 2.000 R $4,45 R$ 8.900,00

ascempreendimento@gmail.com / Tel.: (99) 98819-0507
Rua Tere2a  Cristina, 327 - Centro - CEP; 65900-020 - Imperatriz/Maranhão

mailto:ascempreendimento@gmail.com
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Batata inglesa de ótima qualidade sã, compacto firme 
e com coloração uniforme, cor, odor e sabor típicos 

da espécie, cascas integras sem machucados, manchas 
ES curas ou amolecidas, colhidas ao atingir o grau 
normal de evolução e apresentadas ao constimo em 

perfeito estado de desenvolvimento do tamanho 
conforme legislação vigente, observadas as normas 

técnicas pertinentes a legislação sanitária de 
alimentos, fardo com 50 Kg.

KG 600 R $6,65 RS 3.990,00

Beterraba in natura de ótima qualidade: sã, compacta, 
firme e com cloração uniforme: cor, odor, e sabor 

típicos das espécies: poupa intacta e limpa: colhidas 
ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas 
ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento 

do tamanho: conforme a legislação vigente 
observadas as normas técnicas pertinentes a 

legislação sanitária de alimentos, fardo com 30 kg.

KG 300 R $5,35 R$ 1.605,00

Biscoito doce tipo M aria embalagem: ingredientes 
farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açau, 
gordura vegetal hidroginada, açúcar investido, sal 
refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de 

soja, fermentos químicos: Embalagem: Pacote 
impermeável, lacrado, contendo 400 g (3x1), 
informações nutricionais na embalagem na 

embalagem. Validade mínima de 06 meses. Pacote 
400 gr.

UND 500 R $4,95 R$ 2.475,00

ascempreendimento@gmail.com / Tel.: (99) 98819-0507
Rua Tereza Cristina, 327 - Centro - CEP: 65900-020 - ImperatiizM aranhão

mailto:ascempreendimento@gmail.com
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Atfiinãtiira

Biscoito sabor leite sem recheio, com os seguintes 
ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e 

ácido fólico (vit... B9), açúcar, gordura vegetal, 
açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, 

fermentos químieos bicarbonato de amónio e 
bicarbonato de sódio, acidulantes ácido láctico e 

aromatizante. Valor nutricional na porção de 100 g: 
10 g de proteína, 72 g de carboidratos e 12,5g de 
gorduras totais. O biscoito deverá ser fabricado a 
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de 

matérias terrosas, parasitas e em perfeito estado de 
conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de caracteres organolépticos anormais, 
não podendo apresentar excesso de dureza e nem se 

apresentar quebradiço -embalagem primaria em 
pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 

400 a 500 g, tendo dupla embalagem e em 
embalagem secundária de caixa de papelão Pacote 

400 gr.

UND 3.500 R$ 5,90 R$ 20.650,00

8

Biscoito salgado tipo cream cracker. Ingredientes: 
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico 

(vit... B9), açúcar, gordura vegetal hidrogen£id2i, 
açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, 

estabilizante lecitina de soja, fermentas químicos 
bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor 

nutricional na porção de 100 g: mínimo 70 g de 
carboidrato, 10 g de proteína e 12,5g gorduras totais. 
O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias 

primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, 
parasitas e em perfeito estado de conservação, serão 

rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
caracteres organolépticos anormais, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 

quebradiço — embalagem primaria em pacotes 
impermeáveis lacrados com peso líquido de 400 a 

500 g com dupla embalagem e em embalagem 
secimdária de caixa de papelão. -  emb. PACOTE 400 

a 500 gr.

UND 4.000 R $4,85 RS 19.400,00

ascempreendimento@gmail.com/T e l.: (99) 98819-0507
Rua Tereza Cristina, 327 - Centro - CEP: 65900-020 - Imperatriz/Maranhão
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9 Café com 20pct de 250 gr.caixa 20x250gr. CXA 126 R$ 135,00 RS 17.010,00

10

Canjica de milho branco tipo 1, contendo 80% de 
grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, 
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de 

detritos animais ou vegetais com no máximo de 15% 
de umidade - emb. 500 gr.

KG 150 R $8,60 RS 1.290,00

t f

Carne bovina resfriada ou congelada tipo músculo 
sem osso com registro no SIF ou SISP. Aspecto 

próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria 
sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, 

com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG 900 R$ 39,50 RS 35.550,00

12

Carne bovina resfriada ou congelada tipo patinho em 
bifes com registro no SIF ou SISP. Aspecto próprio, 

não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com 

ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG 1.200 R$ 46,50  ̂ RS 55.800,00

13

•

Carne de frango tipo coxa e sobrecoxa congelada com 
adição de água de no máximo de 6%. Aspecto 

próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria 
sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, 

com ausência de sujidades, parasitos e larvas. -  emb. 
de 01 kg com registro no SIF ou SISP.

KG 750 RS 14,50 RS 10.875,00

14

Carne de frango tipo peito congelado com adição de 
água de no máximo de 6%. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, embalagem de 15 a 20 

kg com registro no SIF ou SISP.

KG 375 R$ 19,00 RS 7.125,00

ascempreendimento@gmail.com / Tel.: (99) 98819-0507
Rua Tereza Cristina, 327 - Centro - CEP: 65900-020 - Imperatriz/Maranhão
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15

Cebola in-natura de ótima qualidade: são, compacto, 
e com cloração unifonne: cor, odor, e sabor típicos da 
espécie: poupa intacta e limpa: colhidas ao atingir 0 
grau normal de evolução e apresentadas ao consumo 
em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho: 
conforme a legislação vigente observadas as normas 

técnicas pertinentes a legislação sanitárias de 
alimento, fardo com 30 Kg.

KG 300 R$ 5,80 R$ 1.740,00

%

Cenoura in-natúra de ótima qualidade: sã, compacta, 
firme e com cloração uniforme: cor, odor, e sabor 

típicos da espécie: poupa intacta e limpa: colhidas ao 
atingir 0 grau normal de evolução e apresentadas ao 
consumo em perfeito estado de desenvolvimento do 
tamanho: conforme a legislação vigente, observadas 
as normas técnicas pertinentes a legislação sanitárias 

de alimento, fardo com 30 Kg.

KG 300 R$ 5,25 R$ 1.575,00

17

Cheiro Verde natural. Aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas, 

cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, 
parasites e larvas.

MÇ 500 R $2,99 R$ 1.495,00

18

m

Couve natural. Aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de sujidades, parasites e larvas.
MÇ 500 R $4,99 R$ 2.495,00

19

Ervilhas em lata, produto preparado com as ervilhas 
previamente debulhadas, envazadas praticamente 

cruas, reidratadas ou pré-cozidas imersas ou não em 
líquido de cobertura apropriada submetida a processo 

tecnológico adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechados, os recipientes utilizados a 
fim de evitar a sua alteração. Composição centesimal 
aproximada de 5,2g de proteína, 0,5g de lipídios e 13 
g de carboidratos -  embalagem CAIXA 24 x  200 gr.

CXA 66 R$ 65,00 R$ 4.290,00

ascempreendimento@gmail.com / Tel.: (99) 98819-0507
Rua Tereza Cristina, 327 - Centro - CEP: 65900-020 - Imperatriz/Maranhão
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20

Extrato de tomate simples concentrado com no 
mínimo 1% de carboidrato e 5% de sódio por porção, 
deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, 

sãos, sem pele e sementes. O produto deverá estar 
isento de fermentações e não indicar processamento 

defeituoso, 350 gr.

UND 500 R $4,95 R$ 2.475,00

21

Farinha com 3 cereais (aveia, trigo e cevada) -  
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, cevada, amido, açúcar, aveia, sais 
minerais, vitaminas e sal, contendo glúten. 

Composição nutricional em 40 g: 30 g de carboidrato, 
4 g de proteína e 1 g de lipídio. - 400 gr.

UND 140 RS 11,50 R$ 1.610,00

22

Farinha de mandioca cor branca, grupo seca, 
subgrupo fina, tipo 1 da safra corrente, em bom 

estado de conservação, isento de fermentação, mofo, 
odores estranhos e de substancia nocivas a saúde, 

isenta do radical cianeto, ausências de sujidade 
insetos e parasitas. Embalagem: saco plástico atóxico 

de 1 Kg, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso líquido e número 

de registro no órgão competente devidamente 
rotulado conforme legislação vigente, observadas a 

legislação sanitária de alimentos, PACOTE. 1 Kg.

KG 1.000 RS 7,15 R $7.150,00
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23

Farinha de milho amarela, produto obtido pela ligeira 
torração do grão de milho, desgerminado ou não, 

previamente macerado socado e peneirado, deverão 
ser fabricadas a partir de matérias primas sãs 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. 1 kg. FARDO 

20 X  500 gr.

KG 600 R $3,90 R$ 2.340,00

•

24

Farinha de Trigo especial produto obtido a partir de 
cereal limpo desgerminado, sãos e limpos, isentos de 
matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. 

Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com 
aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente 

amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma 
extração máx. de 20% e com teor máx. de cinzas de 
0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6%p/p.

-Em b. 1 k.

KG 500 R $4,90 R$ 2.450,00

Feijão carioca tipo 1, de 1® qualidade constituído de 
no mínimo de 90% a 98% de grãos inteiros e 

íntegros, na cor característica a variedade 
correspondente de tamanho e formatos naturais 

maduros, limpos e secos, na composição centesimal 
de 22 g de proteína, l,6 g  de lipídios e 60,8g de 

carboidratos -  pacote emb. 1 kg.

KG 3.000 R $8,49 R$ 25.470,00

26 Garrafão de Água Mineral com 20 Its. UND 150 R$ 14,00 R $2.100,00
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27

Laranja in-natura de ótima qualidade: são compacto, 
e com cloração uniforme: cor, odor, e sabor típicos da 
espécie: poupa intacta e limpa: colhidas ao atingir o 
grau normal de evolução e apresentadas ao consumo 
em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho: 
conforme a legislação vigente, observadas as normas 

técnicas pertinentes a legislação sanitárias de 
alimento.

KG 2.000 R $3,85 R$ 7.700,00

•

28

Leite em pó integral obtido por desidratação do leite 
de vaca integral e apto para a alimentação humana, 

mediante processos tecnológicos adequados 
adicionado de lecitina de soja como emulsionante e 

com a composição centesimal de 26 g de proteína, 38 
g de carboidratos e 26 g de lipídios. Devendo ter boa 

solubilidade -  FARDO 50 x 200 g. pacote 200 gr.

KG 4.000 R $31,00 R$ 124.000,00

29

Linguiça mista tipo toscana -  embalagem 5 kg com 
registro no SIF ou SISP. Com aspecto característico, 

cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, 
odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no 

máximo 3%.

KG 750 R$ 26,50 R$ 19.875,00

#

30

M aça Prata in-natura de ótima qualidade: são, 
compacto, e com cloração uniforme: cor, odor, e 
sabor típicos da espécie: poupa intacta e limpa: 
colhidas ao atingir o grau normal de evolução e 
apresentadas ao consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho: conforme a legislação 
vigente, observadas as normas técnicas pertinentes a 

legislação sanitárias de alimento.

KG 1000 R$ 8,50 R$ 8.500,00
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31

Macarrão tipo parafuso com ovos, deverão ser 
fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas 

isentas de matérias terrosas, parasites e larvas, com o 
mínimo correspondente a 0,045g de colesterol por 

quilo. A s m assas ao serem postas na água não 
deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar 
fermentadas ou rançosas. N a embalagem não poderá 

haver mistura de outros tipos de macarrão. Com 
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a 

mais do peso antes da cocção. -  FARDO 20 x 500 gr.

KG 1.500 R $7,85 R$ 11.775,00

•

32

Mamão papaia Prata in-natura de ótima qualidade: 
são, compacto, e com cloração uniforme: cor, odor, e 

sabor típicos da espécie: poupa intacta e limpa: 
colhidas ao atingir o grau normal de evolução e 
apresentadas ao consmno em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho: conforme a legislação 
vigente observadas as normas técnicas pertinentes a 

legislação sanitárias de alimento.

KG 500 RS 4,40 R$ 2.200,00

33

Margarina d  sal com 60% a 80% de lipídios. 
Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares 

aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de 
outras características indesejáveis - pote 250 gr.

UND 900 R $3,15 R$ 2.835,00

•

34

Melancia Prata in-natura de ótima qualidade: são, 
compacto, e com cloração uniforme: cor, odor, e 
sabor típicos da espécies: poupa intacta e limpa: 
colhidas ao atingir o grau normal de evolução e 
apresentadas ao consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho: conforme a legislação 
vigente observadas as normas técnicas pertinentes a 

legislação sanitárias de alimento.

KG 1.000 R $2,20 R$ 2.200,00
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35

Milho Verde em lata, produto preparado com as 
Milho previamente debulhadas, envazadas 

praticamente cruas, reidratadas ou pré-cozidas 
imersas ou não em líquido de cobertura apropriada 

submetida a processo tecnológico adequado antes ou 
depois de hermeticamente fechados, os recipientes 

utilizados a fim de evitar a sua alteração. Composição 
centesimal aproximada de 5,2g de proteína, 0,5g de 

lipídios e 13 g de carboidratos -  CAIXA 24 x  200 gr.

CXA 70 R$ 95,00 R$ 6.650,00

36

Mortadela bovina com registro no SIF ou SISP, 
produto elaborado unicamente com leite de vaca, com 

aspecto de m assa semeadura, cor branco creme 
homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio de 

leite mín. 28%p/p.

KG 150 R$ 11,40 R$ 1.710,00

37

•

Óleo de soja refinado Tipo 1, que sofi-eu processo 
tecnológico adequado como degomagem, 

neutralização, clarificação, fiigorificação ou não de 
desodorização -  emb. Pet CAIXA 20 X  900 ml.

CXA 250 R$ 182,00 R$ 45.500,00

38

Ovos brancos de galinha firesco, tipo 03, grande 
classe a: com peso unitário mínimo de 50 g, limpos, 

casca lisa integra, pouco porosa. Aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. CARTELA 30 x lund.

CART 450 R$ 15,20 R$ 6.840,00

39 Pão Francês 50 gr. KG 3.000 R$ 14,30 R$ 42.900,00
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40

Açúcar cristal de 1® contendo no mínimo 99,3% de 
carboidrato por porção, deverá ser fabricado de cana 

de açúcar livre de fermentação, isento de matéria 
terrosa de parasites e de detritos animais ou vegetais 

-PA C O TE 1 Kg.

KG 1.500 R$ 6,75 RS 10.125,00

41

Polpa de frutas para refresco de frutas com 100% de 
polpa da fruta, sem concentração de água, sabores 
açaí, manga, goiaba, caju, mirim, murici, graviola, 

mangaba, bacuri, cupuaçu, acerola, laranja ou abacaxi 
-E M B . IKG.

KG 2.000 R $9,50 RS 19.000,00

•
42

Presunto com registro no SIF ou SISP, produto 
elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto 
de m assa semeadura, cor branco creme homogênea, 

cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado 
próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite min.

28%p/p.

KG 300 RS 28,50 RS 8.550,00

43

•

Queijo tipo mussarela com registro no SIF ou SISP, 
produto elaborado unicamente com leite de vaca, com 

aspecto de m assa semeadura, cor branco creme 
homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio de 

leite mín. 28%p/p.

KG 450 R$ 39,00 RS 17.550,00

44

Repolho natural. Aspecto próprio, não amolecida e 
nem pegajosa, cor própria sem manchas, cheiro e 

sabor próprio, com ausência de sujidades, parasites e 
larvas. -  KG.

KG 100 RS 4,20 RS 420,00

45

Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com 
cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto 

de sódio e com dosagem de sais de iodo de no 
mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo 

de acordo com a Legislação Federal Específica — 
PACOTE Ikg.

KG 126 RS 1,25 RS 157,50
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46

Salsicha de came bovina / suína tipo hot-dog com no 
máximo de 2% de amido. Com aspecto característico, 
cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, 
odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no 

máximo de 10%. Com registro no SIF ou SISP - 
embalagem de 3 kg.

KG 1.500 R$ 12,90 R$ 19.350,00

47
Tempero alho e sal sem pimenta. Valor nutricional 

em 5 g: 1 g de carboidrato, máximo de 5 mg 
colesterol, 1685 mg de sódio -  BEM . Ikg.

KG 250 R$ 15,50 R$ 3.875,00

48

Tomate in-natura de ótima qualidade: são, compacto, 
e com cloração uniforme: cor, odor, e sabor típicos da 
espécies: poupa intacta e limpa: colhidas ao atingir o 
grau normal de evolução e apresentadas ao consumo 
em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho: 
conforme a legislação vigente observadas as normas 

técnicas pertinentes a legislação sanitárias de 
alimento, fardo com IKg.

KG 500 R $6,50 R$ 3.250,00

49
Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez 

mínima de 4,0% -  750 ml
UND 600 R $4,45 R$ 2.670,00

V A LO R TO TA L R$ 634.884,90

ascempreendimento@gmail.com / Tel.: (99) 98819-0507
Rua Tereza Cristina, 327 - Centro - CEP: 65900-020 - Imperatriz/Maranhão

mailto:ascempreendimento@gmail.com


ASC
EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 10.916.897/0001-51

Comissão Permanente de Licit

Folhas N8 (D55

ESPE C IFIC A Ç Õ E S E  Q UANTITATIVO S:

ITEM D ESCRIÇ Ã O  -  Sec. de Adm inistração UND QT. V .U N IT . V. TO TA L

1

Açúcar cristal de 1® contendo no mínimo 99,3% de 
earboidrato por porção, deverá ser fabricado de cana 

de açúear livre de fermentação, isento de matéria 
terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais 

-PA C O TE IKg.

KG 1.375 R $6,75 R$ 9.281,25

2

Açúcar tipo cristal, na cor branca, origem vegetal, 
easarose, de cana de açúcar, pct de 01 Kg, embalagem 
transparente, resistente, eom solda reforçada integra. 
Informações nutricionais na embalagem, fardos eom 
30 K g, validade de no mínimo 6 meses. - FARDO 30

x lK g .

FDO 8 R$ 108,00 R$ 864,00

3
A

Água Mineral copo, CAIXA 24X200 ml. CXA 120 RS 17,50 R $2.100,00

V

4

Biscoito doce tipo Maria embalagem: ingredientes 
farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açau, 
gordura vegetal hidroginada, açúear investido, sal 
refinado, extrato de malte, estabiiizante lecitina de 

soja, fermentas químicos: Embalagem: Paeote 
impermeável, lacrado, contendo 400 g (3x1), 
informações nutricionais na embalagem na 

embalagem. Validade mínima de 06 meses. PACOTE
400gr.

UND 250 R $4,95 R$ 1.237,50
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Biscoito sabor leite sem recheio, com os seguintes 
ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e 

ácido fólico (vit... B9), açúcar, gordura vegetal, 
açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, 

fermentos químicos bicarbonato de amónio e 
bicarbonato de sódio, acidulantes, ácido láctico e 

aromatizante. Valor nutricional na porção de 100 g: 
10 g de proteína, 72 g de carboidratos e 12,5g de 
gorduras totais. O biscoito deverá ser fabricado a 
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de 

matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de 
conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de caracteres organolépticos anormais, 
não podendo apresentar excesso de dureza e nem se 

apresentar quebradiço -embalagem primaria em 
pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 

400 a 500 g, tendo dupla embalagem e em 
embalagem secundária de caixa de papelão. PACOTE

400 gr.

UN D 3.250 R$ 5,90 R$ 19.175,00

Biscoito salgado tipo cream cracker. Ingredientes: 
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico 

(vit... B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, 
açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, 

estabilizante lecitina de soja, fermentos qioímicos 
bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor 

nutricional na porção de 100 g: mínimo 70 g de 
carboidrato, 10 g de proteína e 12,5g gorduras totais. 
O biseoito deverá ser fabricado a partir de matérias 

primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, 
parasitos e em perfeito estado de conservação, serão 

rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
caracteres organolépticos anormais, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 

quebradiço -  embalagem primaria em pacotes 
impermeáveis lacrados com peso líquido de 400 a 

500 g com dupla embalagem e em embalagem 
secundária de CEÚxa de papelão. — Pacote 400gr.

UND 3.200 R $4,85 R$ 15.520,00

ascem preendim ento@ gm ail.com  /  T e l.; (99) 98819-0507

Rua Tereza Cristina, 327 - Centro - CEP: 65900-020 - Im peratriz/M aranhão

mailto:ascempreendimento@gmail.com


ASC
EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 10.916.897/0001-51

Comissão Permanente de 1

Folhas

7 Café Caixa 20x250gr. CXA 90 R$ 135,00 R$ 12.150,00

8 Garrafôo de Água Mineral com 20 Its. UND 150 R$ 14,00 R$2.100,00

#

Leite em pó integral obtido por desidratação do leite 
de vaca integral e apto para a alimentação humana, 

mediante processos tecnológicos adequados 
adicionado de lecitina de soja como emulsionante e 

com a composição centesimal de 26 g de proteína, 38 
g de carboidratos e 26 g de lipídios. Devendo ter boa 

solubilidade -  Pacote 200gr.

KG 2.500 R$31,00 R$ 77.500,00

10

A

Margarina c/ sal com 60% a 80% de lipídios. 
Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares 

aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de 
outras características indesejáveis -  Pote 250gr.

UND 500 R $3,15 R$ 1.575,00

11

Mortadela bovina com registro no SIF ou SISP, 
produto elaborado unicamente com leite de vaca, com 

aspecto de m assa semeadura, cor branco creme 
homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio de 

leite mín. 28%p/p.

KG 75 R$ 11,40 R$ 855,00
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12

Óleo de soja refinado Tipo 1, que sofreu processo 
tecnológico adequado como degomagem, 

neutralização, clarificação, fiigorificação ou não de 
desodorização -  CAIXA emb. Pet 20 X  900 ml.

CXA 125 R$ 182,00 R$ 22.750,00

•

13

Ovos brancos de galinha fresco, tipo 03, grande 
classe a: com peso unitário mínimo de 50 g, limpos, 

casca lisa integra, pouco porosa. Aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. CARTELA 30 x 1 Und.

CART 225 R$ 15,20 R$ 3.420,00

14

•

Polpa de fintas para refresco de frutas com 100% de 
polpa da firuta, sem concentração de água, sabores 
açaí, manga, goiaba, caju, mirim, murici, graviola, 

mangaba, bacuri, cupuaçu, acerola, laranja ou abacaxi 
-  emb. Ikg.

KG 1.000 R$ 9,50 R$ 9.500,00

15

Presunto com registro no SIF ou SISP, produto 
elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto 
de m assa semeadura, cor branco creme homogênea, 

cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado 
próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite min.

28%p/p.

KG 150 R$ 28,50 R$ 4.275,00
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16

Queijo tipo mussarela com registro no SIF ou SISP, 
produto elaborado unicamente com leite de vaca, com 

aspecto de m assa semeadura, cor branco creme 
homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio de 

leite mín. 28%p/p.

KG 225 R$ 39,00 R$ 8.775,00

•

17

Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com 
cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto 

de sódio e com dosagem de sais de iodo de no 
mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo 

de acordo com a Legislação Federal Específica -  
FARDO com emb. 1 kg.

KG 63 R$ 1,25 R$ 78,75

18

•

Salsicha de carne bovina / suína tipo hot-dog com no 
máximo de 2% de amido. Com aspecto característico, 
cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, 
odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no 

máximo de 10%. Com registro no SIF ou SISP - 
embalagem de 3 kg.

KG 750 R$ 12,90 R$ 9.675,00

19
Tempero alho e sal sem pimenta. Valor nutricional 

em 5 g: 1 g de carboidrato, máximo de 5 mg 
colesterol, 1685 mg de sódio — CAIXA 12 x 1 kg.

KG 125 R$ 15,50

\

R$ 1.937,50

20
Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez 

mínima de 4,0% -  Unidade 750 ml.
UND 300 R$ 4,45 R$ 1.335,00

VALOR TOTAL R$ 204.104,00
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1

Açúcar tipo cristal, na cor branca, origem vegetal, 
casarose, de cana de açúcar, pct de 01 Kg, embalagem 
transparente, resistente, com solda reforçada integra. 
Informações nutricionais na embalagem, fardos com 
30 Kg, validade de no mínimo 6 meses. - FARDO 30

X 1 Kg.

FDO 60 R$ 108,00 R$ 6.480,00

2 Água Mineral copo, CAIXA 24X200 ml. CXA 100 R$ 17,50 R$ 1.750,00

3

Arroz agulhinha longo fino polido tipo 1, sem glúten, 
contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros com no 
máximo de 14% de umidade e com valor nutricional 

na porção de 50 g contendo no mínimo de 37 g de 
carboidratos, 4 g de proteínas e 0 de gorduras totais. 
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. -  PACOTE IKg.

KG 3900 R$ 6,30 R$ 24.570,00

á üw

4

Biscoito doce tipo M aria embalagem: ingredientes 
farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açau, 
gordura vegetal hidroginada, açúcar investido, sal 
refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de 

soja, fermentos químicos: Embalagem: Pacote 
impermeável, lacrado, contendo 400 g (3x1), 

informações nutricionais na embalagem na 
embalagem. Validade mínima de 06 meses.

PACOTE 400gr.

UND 800 R$ 4,95 R$ 3.960,00

ascem preendim ento@ gm aiI.com  /  T e l.: (99) 98819-0507

Rua Tereza C ristina, 327 - Centro - CEP: 65900-020 - Im peratriz/M aranhão
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Biscoito sabor leite sem recheio, com os seguintes 
ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e 

ácido fólico (vit... B9), açúcar, gordura vegetal, 
açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, 

fermentos químicos bicarbonato de amónio e 
bicarbonato de sódio, acidulantes ácido láctico e 

aromatizante. Valor nutricional na porção de 100 g: 
10 g de proteína, 72 g de carboidratos e 12,5g de 
gorduras totais. O biscoito deverá ser fabricado a 
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de 

matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de 
conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de caracteres organolépticos anormais, 
não podendo apresentar excesso de dureza e nem se 

apresentar quebradiço -embalagem primaria em 
pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 

400 a 500 g, tendo dupla embalagem e em 
embalagem secimdária de caixa de papelão. PCT 400

gr-

UND 2.500 R$ 5,90 R$ 14.750,00

Biscoito salgado tipo cream cracker. Ingredientes: 
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico 

(vit... B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, 
açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, 

estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos 
bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor 

nutricional na porção de 100 g: mínimo 70 g de 
carboidrato, 10 g de proteína e 12,5g gorduras totais. 
O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias 

primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, 
parasitos e em perfeito estado de conservação, serão 

rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
caracteres organolépticos anormais, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 

quebradiço -  embalagem primaria em pacotes 
impermeáveis lacrados com peso líquido de 400 a 

500 g com dupla embalagem e em embalagem 
secundária de caixa de papelão. -  PACOTE 400gr.

UND 4.900 R $4,85 RS 23.765,00

Café com 20 pct de 250 gramas 
20X250GR.

CAIXA
CXA 135 RS 135,00 RS 18.225,00' Á

ascem preendim ento@ gm ail.com  /  T e l.: (99) 98819-0507
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8

Farinha de mandioca cor branca, grupo seca, 
subgrupo fina, tipo 1 da safra corrente, em bom 

estado de conservação, isento de fermentação, mofo, 
odores estranhos e de substancia nocivas a saúde, 

isenta do radical cianeto, ausências de sujidade 
insetos e parasitas. Embalagem; saco plástico atóxico 

de 1 Kg, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso líquido e número 

de registro no órgão competente devidamente 
rotulado conforme legislação vigente, observadas a 

legislação sanitária de alimentos, PCTE IKg.

KG 600 R $7,15 R$ 4.290,00

Farinha de milho amarela, produto obtido pela ligeira 
torração do grão de milho, desgerminado ou não, 

previamente macerado socado e peneirado, deverão 
ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas 
isentas de matérias terrosas e parasites. 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 -  FARDO 20 x 500 gr.

KG 600 R $3,90 R$ 2.340,00

10

Feijão carioca tipo 1, de D qualidade constituído de 
no mínimo de 90% a 98% de grãos inteiros e 

íntegros, na cor característica a variedade 
correspondente de tamanho e formatos naturais 

maduros, limpos e secos, na composição centesimal 
de 22 g de proteína, l,6 g  de lipídios e 60,8g de 

carboidratos -  FARDO 1 kg.

KG 3.000 R $8,49 R$ 25.470,00

11 Garrafão de Água Mineral com 20 Its. UND 100 R$ 14,00 R$ 1.400,00

ascem preendim ento@ gm ail.com  / T e l . ;  (99) 98819-0507

Rua Tereza C ristina, 327 - Centro - CEP: 65900-020 - Im peratriz/M aranhão
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12

Leite em pó integral obtido por desidratação do leite 
de vaca integral e apto para a alimentação humana, 

mediante processos tecnológicos adeqimdos 
adicionado de lecitina de soja como emulsionante e 

com a composição centesimal de 26 g de proteína, 38 
g de carboidratos e 26 g de lipídios. Devendo ter boa 

solubilidade -  FARDO 50 x  200 gr.

KG 3.500 R$ 31,00 R$ 108.500,00

13

Macarrão tipo parafuso com ovos, deverão ser 
fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas 

isentas de matérias terrosas, parasites e larvas, com o 
mínimo correspondente a 0,045g de colesterol por 

quilo. As m assas ao serem postas na água não 
deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar 
fermentadas ou rançosas. N a embalagem não poderá 

haver mistura de outros tipos de macarrão. Com 
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a 

mais do peso antes da cocção. -  FARDO 20X500gr.

KG 3200 R $7,85 R$25.120,00

14

Margarina d  sal com 60% a 80% de lipídios. 
Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares 

aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de 
outras características indesejáveis -  POTE 250gr.

UND 1.200 R$ 3,15 R$ 3.780,00

ascem preendim ento@ gm ail.com  /  T e l.: (99) 98819-0507

Rua Tereza C ristina, 327 - Centro - CEP: 65900-020 - Im peratriz/M aranhão
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15

Milho Verde em lata, produto preparado com as 
Milho previamente debulhadas, envazadas 

praticamente cruas, reidratadas ou pré-cozidas 
imersas ou não em líquido de cobertura apropriada 

submetida a processo tecnológico adequado antes ou 
depois de hermeticamente fechados, os recipientes 

utilizados a fim de evitar a sua alteração. Composição 
centesimal aproximada de 5,2g de proteína, 0,5g de 
lipídios e 13 g de carboidratos -  CAIXA 24x 200gr.

CXA 60 R$ 95,00 R$ 5.700,00

16

Óleo de soja refinado Tipo 1, que sofî eu processo 
tecnológico adequado como degomagem, 

neutralização, clarificação, frigorificação ou não de 
desodorização -  CAIXA emb. Pet 20 x 900 ml.

CXA 200 R$ 182,00 R$ 36.400,00

17

•

Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com 
cristais brancos, com no niíiiimo de 98,5% de cloreto 

de sódio e com dosagem de sais de iodo de no 
mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo 

de acordo com a Legislação Federal Específica -  
PACOTE emb. 1 kg.

KG 800 R$ 1,25 R$ 1.000,00

18
Tempero alho e sal sem pimenta. Valor nutricional 

em 5 g: 1 g de carboidrato, máximo de 5 mg 
colesterol, 1685 mg de sódio -  POTE Ikg.

KG 100 R$ 15,50 R$ 1.550,00

19
Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez 

mínima de 4,0% -  UNID. 750 ml.
UND 600 R$ 4,45 R$ 2.670,00

V A LO R TO TA L RS 311.720,00

ascem preendim ento@ gm ail.com  / T e l . :  (99) 98819-0507
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ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

ITEM DESCRIÇÃO -  Sec. de Educação Und Qt. V. Unit. V. Total

Açúcar tipo cristal, na cor branca, origem vegetal, 
casarose, de cana de açúcar, pet de 01 kg, embalagem 
transparente, resistente, com solda reforçada integra. 
Informações nutricionais na embalagem, fardos com 
30 kg, validade de no mínimo 6 meses. - fardo 30 x  1

kg.

Fdo 20 R$ 108,00 R$ 2.160,00

Água mineral copo, caixa 24x 200 ml. Cxa 50 R$ 17,50 R$ 875,00

Biscoito doce tipo maria embalagem: ingredientes 
farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açau, 
gordura vegetal hidroginada, açúcar investido, sal 
refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de 

soja, fermentes químicos; embalagem: pacote 
impermeável, lacrado, contendo 400 g (3x1), 
informações nutricionais na embalagem na 

embalagem. Validade mínima de 06 meses. Pacote 
400gr.

Und 200 R$ 4,95 R$ 990,00

Biscoito salgado tipo cream cracker. Ingredientes: 
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico 

(vit... B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, 
açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, 

estabilizante lecitina de soja, fermentes químicos 
bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor 

nutricional na porção de 100 g: mínimo 70 g de 
carboidrato, 10 g de proteína e 12,5g gorduras totais. 
O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias 

primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, 
parasites e em perfeito estado de eonservação, serão 

rejeitados biseoitos mal cozidos, queimados e de 
caracteres organolépticos anormais, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 

quebradiço -  embalagem primaria em pacotes 
impermeáveis lacrados com peso líquido de 400 a 

500 g com dupla em balsem  e em embaíssem 
secundária de caixa de papelão. — pacote 400gr.

Und 1.250 R$ 4,85 R$ 6.062,50

ascempreendimento@gmail.com/T e l.: (99) 98819-0507
Rua Tereza Cristina, 327 - Centro - CEP: 65900-020 - Imperatriz/Maranhão
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5 Café com 20pct de 250 gr.caixa 20x25Ogr. Cxa 64 R$ 135,00 R$ 8.640,00

6 Garrafão de água mineral com 20 Its. Und 100 R$ 14,00 RS 1.400,00

7
Margarina cremosa eom sal, pote com 250gr de boa 

qualidade, caixa contendo 12 unidades. Caixa 
.24x250gr.

Cxa 13 R$ 75,60 R$ 982,80

8

•

Mortadela bovina com registro no s if  ou sisp, produto 
elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto 
de m assa semeadura, cor branco creme homogênea, 

cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado 
próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite mín.

28%p/p.

Kg 75 R$ 11,40 RS 855,00

9

Óleo de soja refinado tipo 1, que sofreu proeesso 
tecnológico adequado como degomagem, 

neutralização, clarificação, fiigorificação ou não de 
desodorização -  caixa emb. Pet 20 x 900 ml.

Cxa 10 R$ 182,00 RS 1.820,00

10

•

Ovos brancos de galinha fi-esco, tipo 03, grande 
elasse a: com peso unitário mínimo de 50 g, limpos, 

easca lisa integra, pouco porosa. Aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, eheiro e sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. Carteia 30x1 und.

Cart 250 R$ 15,20 RS 3.800,00

11

Polpa de fintas para refiresco de frutas com 100% de 
polpa da fiaita, sem concentração de água, sabores 
açaí, manga, goiaba, caju, mirim, murici, graviola, 

mangaba, bacuri, cupuaçu, acerola, laranja ou abacaxi 
-b em  Ikg.

Kg 1.000 R $9,50 RS 9.500,00

ascempreendimento@gmail.com / Tel.: (99) 98819-0507
Rua Tereza Cristina, 327 - Centro - CEP: 65900-020 - Imperatriz/Maranhão
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Folhââ N« C>-?̂

EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 10.916.897/0001-51

12

Presunto com registro no s if  ou sisp, produto 
elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto 
de m assa semeadura, cor branco creme homogênea, 

cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado 
próprio, umidade máx. 58%p/p e Upídio de leite mín.

28%p/p.

Kg 250 R$ 28,50 R$ 7.125,00

13

Queijo tipo mussarela com registro no s if  ou sisp, 
produto elaborado unicamente com leite de vaca, com 

aspecto de m assa semeadura, cor branco creme 
homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e Upídio de 

leite mín. 28%p/p.

K g 100 R$ 39,00 R$ 3.900,00

14

Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com 
cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto 

de sódio e com dosagem de sais de iodo de no 
mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo 
de acordo com a legislação federal específica -  pacote 

emb. 1 kg.

K g 61 R$ 1,25 R$76,25

ascempreendimento@gmail.com / Tel.: (99) 98819-0507
Rua Tereza Cristina, 327 - Centro - CEP: 65900-020 - ImperatrizM aranhão
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15

Salsicha de carne bovina / suína tipo hot-dog com no 
máximo de 2% de amido. Com aspecto característico, 
cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, 
odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no 

máximo de 10%. Com registro no stf ou sisp- 
embalagem de 3 kg.

Kg 200 R$ 12,90 R$ 2.580,00

#
Tempero alho e sal sem pimenta. Valor nutricional 

em 5 g: 1 g de carboidrato, máximo de 5 mg 
eolesterol, 1685 mg de sódio - pote Ikg.

Kg 50 R$ 15,50 R$ 775,00

17
Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez 

mínima de 4,0% -unid. 750 ml. Marca: toscano
Und 20 R$ 4,45 R$ 89,00

VALOR TOTAL R$ 51.630,55

O prazo de validade é de 60 (sessenta) dias.
Estão incltisos nos preços todas as taxas previstas; frete, tributos, dispesas diretas e indiretas.

ASCEM PREÍHOiEIITOSECOtóRCIOEIREU  
CNPJ; 10.916.897/0001-51 
Aurélio da Silva Cabral 

CPF: 084.458.963-26-TITUUR

Imperatriz - MA, 10 de fevereiro de 2021. 

ATENCIOSAMENTE,

^  a r j ) x i 3  S .  Ç r S ) v U l  9
ASC EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EIRELI 

CNPJ: 10.916.897/0001-51 
AURÉLIO DA SILVA CABRAL 

CPF: 084.458.963-26/R G .:. 051209682014-7 SSP/M A
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Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

CNPJ. N° 01.610.134/0001-97

PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

%

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cidelândia/MA, 09 de fevereiro de 2021.

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebí a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO, para oferecimento de preços, objeto 
dos itens constantes da mesma.

e m p r e s a :
& e 4 v T  { L &  ( n ^ i \

EN D EREÇO :
U -

CIDADE: ^  t  M Ô -

EMAIL: \ r n m í - ( m  FO N E;
ü

Ciente Em: ^  ^ Ï l a W Í Í ? / 0 0 0 ^ 2 1
OISTpÜlOOKAGbNlILEIRELI 
Rup Benedito Leite,
M eji^inhü^^ j

ASSADOite ^ Ó N S Á V E L

Av. Senador La Rocque, s/n. Centro - CEP; 65.921-000 Cidelândia -  MA.



PLANILHA DE PREÇO
AO SETOR D E COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL D E CIDELÂNDIA

^ DISTRIBUIRODA GENTIL EIRELI
CNPJ: 18.962.479/0001-02 Comissão Permanente de

Folha* N íO Ã O  Æ

._A»*inatura

ATT. JUN IO R AGUIAR - RESPONSÁVEL PELO SETOR

ESPEC IFIC A Ç Õ ES E  Q UANTITATIVO S:

ITEM DESCRIÇÃO  - See. de Saúde U N D Q T. V. U N IT . V. TO TA L

Atroz agulhinlia longo fino polido tipo 1, sem glúten, 
contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros com no 
máximo de 14% de umidade e com valor nutricional na 

porção de 50 g contendo no mínimo de 37 g de 
carboidratos, 4 g de proteínas e 0 de gorduras totais. 

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. — emb. 1 K g FARDO 30x1.

FDO 125 R$ 199,00 R$ 24.875,00

Aveia em flocos finos — produto resultante da moagem 
de grãos de aveia após limpeza e classificação. 

Composição centesimal: 12 g de proteínas, 8 g de 
Hpídio e 63 g de carboidrato - CAIXA 28 x 200 gr.

e X A 45 R$ 91,50 R$4.117,50

Banana Prata in-natura de ótima qualidade: são, 
compacto, e com cloração uniforme: cor, odor, e sabor 

típicos da espécie: poupa intacta e limpa: colhidas ao 
atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao 
consumo em perfeito estado de desenvolvimento do 

tamanho: conforme a legislação vigente observadas as 
normas técnicas pertinentes a legislação sanitárias de 

alimento.

K G 2.000 R$ 5,15 R$ 10.300,00

R ua Benedito Leite, 1466 - Mercadinho - C E P : 65901-307 - Imperatriz/Maranhão



DISTRIBUIRODA GENTIL EIRELI
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Batata inglesa de ótima qualidade sã, compacto firme e 
com coloração uniforme, cor, odor e sabor típicos da 
espécie, cascas integras sem machucados, manchas ES 
curas ou amolecidas, colhidas ao atingir o grau normal 
de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito 
estado de desenvolvimento do tamanho conforme 
legislação vigente, observadas as normas técnicas 

pertinentes a legislação sanitária de alimentos, fardo 
com 50 Kg.

K G 600

Comissão Permanente de Ucita^o^

Folhas N9 OSl

R$ 7,50 R$ 4.500,00

Beterraba in natura de ótima qualidade: sã, compacta, 
firme e com cloração uniforme: cor, odor, e sabor 

típicos das espécies: poupa intacta e limpa: colhidas ao 
atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao 
consumo em perfeito estado de desenvolvimento do 

tamanho: conforme a legislação vigente observadas as 
normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de 

alimentos, fardo com 30 kg.

KG 300 R$ 5,90 R$ 1.770,00

Biscoito doce tipo Maria embalagem: ingredientes 
farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açau, 
gordura vegetal hidroginada, açúcar investido, sal 

refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos: Embalagem: Pacote impermeável, 
lacrado, contendo 400 g (3x1), informações nutricionais 
na embalagem na embalagem. Validade mínima de 06 

meses. Pacote 400 gr.

UND 500 5.65 R$ 2.825,00

R u a  Benedito Leite, 1466 - Mercadinho - C E P : 65901-307 - Imperatriz/Maranhão
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Biscoito sabor leite sem recheio, com os seguintes 
ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e 

ácido fóHco (vit.. B9), açúcar, gordura vegetal, açúcar 
invertido, sal, estabilÍ2ante ledtina de soja, fermentos 

químicos bicarbonato de amónio e bicarbonato de 
sódio, acidulantes ácido láctico e aromatizante. Valor 
nutricional na porção de 100 g: 10 g de proteína, 72 g 
de carboidratos e 12,5g de gorduras totais. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 

limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em 
perfeito estado de conservação, serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço 
-embalagem primaria em pacotes impermeáveis 

lacrados com peso líquido de 400 a 500 g, tendo dupla 
embalagem e em embalagem secundária de caixa de 

papelão Pacote 400 gr.

UND 3.500 8,15 R | 28.525,00

Biscoito salgado tipo cream cracker. Ingredientes: 
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fóhco 

(vit... B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar 
invertido, sal refinado, extrato de malte, estabiüzante 
lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de 

sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de 
100 g: mínimo 70 g de carboidrato, 10 g de proteína e 

12,5g gorduras totais. O biscoito deverá ser fabricado a 
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de 

matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de 
conservação, serâo rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de caracteres organolépticos anormais, 
não podendo apresentar excesso de dureza e nem se 

apresentar quebradiço — embalagem primaria em 
pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 
400 a 500 g com dupla embalagem e em embalagem 

secundária de caixa de papelão. — emb. PACOTE 400 a
500 gr.

UND 4.000 R$ 6,80 R | 27.200,00

Café com 20pct de 250 gr.caixa 20x250gr. CXA 126 R$ 155,00 R$ 19.530,00
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Comissie PerméRiRti di Lieifâfí
FolhâS N6 0^5

10

Canjica de milho branco tipo 1, contendo 80% de grãos 
inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, 

isentas de matérias terrosas, parasitas e de detritos 
animais ou vegetais com no máximo de 15% de 

umidade - emb. 500 gr.

K G 150 R$ 9,80 R$ 1.470,00

11

Carne bovina resJEriada ou congelada tipo músculo sem 
osso com registro no SIF ou SISP. Aspecto próprio, 

não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com 

ausência de sujidades, parasitas e larvas.

K G 900 R$ 44,00 R$ 39.600,00

•

12

Carne bovina resfiiada ou congelada tipo patinho em 
bifes com registro no SIF ou SISP. Aspecto próprio, 

não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com 

ausência de sujidades, parasitas e larvas.

K G 1.200 R | 49,00 R$ 58.800,00

13

Carne de ficango tipo coxa e sobrecoxa congelada com 
adição de água de no máximo de 6%. Aspecto próprio, 

não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com 

ausência de sujidades, parasitas e larvas. — emb. de 01 
kg com registro no SIF ou SISP.

K G 750 R$ 18,00 R$ 13.500,00

#
14

Carne de &ango tipo peito congelado com adição de 
água de no máximo de 6%. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas, embalagem de 15 a 20 kg 
com registro no SIF ou SISP.

K G 375 R$ 21,50 R$ 8.062,50

15

Cebola in-natura de ótima qualidade: são, compacto, e 
com cloração uniforme: cor, odor, e sabor típicos da 
espécie: poupa intacta e limpa: colhidas ao atingir o 

grau normal de evolução e apresentadas ao consumo 
em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho: 
conforme a legislação vigente observadas as normas 

técnicas pertinentes a legislação sanitárias de alimento, 
fardo com 30 Kg.

K G 300 R | 6,50 R$ 1.950,00

R u a  Benedito Leite, 1466 - Mercadinho - C E P : 65901-307 - Imperatriz/Maranhão
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Comissão Pirmangnte de Licitai

Folhas N® 0 8 '(

16

Cenoura in-natura de ótima qualidade: sã, compacta, 
firme e com cloração uniforme: cor, odor, e sabor 

típicos da espécie: poupa intacta e limpa: colhidas ao 
atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao 
consumo em perfeito estado de desenvolvimento do 

tamanho: conforme a legislação vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes a legislação sanitárias de 

alimento, fardo com 30 Kg.

K G 300 R$ 6,30 R$ 1.890,00

17

Cheiro Verde natural. Aspecto próprio, não amolecida 
e nem pegajosa, cor própria sem manchas, cheiro e 

sabor próprio, com ausência de sujidades, parasites e 
larvas.

MÇ 500 R$3,40 R$ 1.700,00

•
18

Couve natural. Aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de sujidades, parasites e larvas.
MÇ 500 R$ 5,40 R$ 2.700,00

19

•

Ervilhas em lata, produto preparado com as ervilhas 
previamente debulhadas, envazadas praticamente cruas, 
reidratadas ou pré-cozidas imersas ou não em líquido 

de cobertura apropriada submetida a processo 
tecnológico adequado antes ou depois de 

hermeticamente fechados, os recipientes utilizados a 
fim de evitar a sua alteração. Composição centésimal 

aproximada de 5,2g de proteína, 0,5g de lipídios e 13 g 
de carboidratos — embalagem CAIXA 24 x 200 gr.

CXA 66 R f 69,00 R$ 4.554,00

20

Extrato de tomate simples concentrado com no 
mínimo 1% de carboidrato e 5% de sódio por porção, 
deverá ser preparado com ftutes maduros, escolhidos, 

sãos, sem pele e sementes. O produto deverá estar 
isento de fermentações e não indicar processamento 

defeituoso, 350 gr.

UND 500 R$ 5,35 R$ 2.675,00

R u a  Benedito Leite, 1466 - Mercadinho - C E P : 65901-307 - Imperatriz/Maranhâo
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Farinha com 3 cereais (aveia, trigo e cevada) — 
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fóHco, cevada, amido, açúcar, aveia, sais minerais, 
vitaminas e sal, contendo glúten. Composição 

nutricional em 40 g: 30 g de carboidrato, 4 g de 
proteína e 1 g de lipídio. - 400 gr.

U N D 140

Comissão Permanente de Licitaçãj 

Folhas N® 0 $ ^

R$ 12,90 R$ 1.806,00

f

Farinha de mandioca cor branca, gmpo seca, subgrupo 
fina, tipo 1 da safira corrente, em bom estado de 

conservação, isento de fermentação, mofo, odores 
estranhos e de substancia nocivas a saúde, isenta do 

radical cianeto, ausências de sujidade insetos e parasitas.
Embalagem: saco plástico atóxico de 1 Kg, com 

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso líquido e número de registro no órgão 

competente devidamente rotulado conforme legislação 
vigente, observadas a legislação sanitária de alimentos, 

PACOTE.lKg.

K G 1.000 R$7,90 R | 7.900,00

23

Farinha de miUio amarela, produto obtido pela ligeira 
torração do grão de milho, desgerminado ou não, 

previamente macerado socado e peneirado, deverão ser 
fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas 

isentas de matérias terrosas e parasitas. 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. 1 kg. FARDO 
20 X 500 gr.

K G 600 R$ 4,50 R$ 2.700,00

24

Farinha de Trigo especial produto obtido a partir de 
cereal limpo desgerminado, sãos e limpos, isentos de 
matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. 

Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com 
aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente 

amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma 
extração máx. de 20% e com teor máx. de cinzas de 
0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6%p/p.

—Emb. 1 k.

K G 500 R$ 5,50 R$ 2.750,00
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Comissão Permanente de Licitâ M 

Folhas Ní Jp

25

Feijão carioca tipo 1, de 1“ qualidade constituído de no 
mínimo de 90% a 98% de gtãos inteiros e íntegros, na 

cor característica a variedade correspondente de 
tamanho e formatos naturais maduros, limpos e secos, 
na composição centesimal de 22 g de proteína, l,6g de 

Hpídios e 60,8g de carboidratos — pacote emb. 1 kg.

K G 3.000

Assinatura--_______

R | 9,50 R | 28.500,00

26 Garrafão de Água Mineral com 20 Its. UND 150 R$ 18,00 R$ 2.700,00

•

Laranja in-natura de ótima qualidade; são compacto, e 
com cloração uniforme: cor, odor, e sabor típicos da 
espécie: poupa intacta e limpa: colhidas ao atingir o 

grau normal de evolução e apresentadas ao consumo 
em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho: 
conforme a legislação vigente, observadas as normas 

técnicas pertinentes a legislação sanitárias de alimento.

K G 2.000 R$ 4,65 R$ 9.300,00

28

Leite em pó integral obtido por desidratação do leite de 
vaca integral e apto para a alimentação humana, 

mediante processos tecnológicos adequados adicionado 
de lecitina de soja como emulsionante e com a 

composição centesimal de 26 g  de proteína, 38 g de 
carboidratos e 26 g de Hpídios. Devendo ter boa 

solubüidade — FARDO 50 x 200 g. pacote 200 gr.

KG 4.000 R$ 35,00 R$ 140.000,00

29

Linguiça mista tipo toscana -  embalagem 5 kg com 
registro no SIF ou SISP. Com aspecto característico, 

cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, 
odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no 

máximo 3%.

K G 750 R$ 28,50 R$ 21.375,00

30

Maça Prata in-natura de ótima quahdade: são, 
compacto, e com cloração uniforme: cor, odor, e sabor 

típicos da espécie: poupa intacta e limpa: colhidas ao 
atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao 
consumo em perfeito estado de desenvolvimento do 

tamanho: conforme a legislação vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes a legislação sanitárias de 

alimento.

K G 1000 R$ 9,50 R$ 9.500,00
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Comissão Permanente de ücii

Folhas N« O J f

1 /

31

Macatrão tipo parafuso com ovos, deverão ser 
fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas 

isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas, com o 
mínimo correspondente a 0,045g de colesterol por 

quilo. As massas ao serem postas na água não deverão 
turvá-las antes da cocçâo, não podendo estar 

fermentadas ou rançosas. Na embalagem não poderá 
haver mistura de outros tipos de macarrão. Com 

rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a 
mais do peso antes da cocção. — FARDO 20 x 500 gr.

K G 1.500 R | 8,50 R$ 12.750,00

32

Mamão papaia Prata in-natura de ótima qualidade: são, 
compacto, e com cloração uniforme: cor, odor, e sabor 

típicos da espécie: poupa intacta e limpa: colhidas ao 
atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao 
consumo em perfeito estado de desenvolvimento do 

tamanho: conforme a legislação vigente observadas as 
normas técnicas pertinentes a legislação sanitárias de 

alimento.

K G 500 R$ 4,95 2.475,00

33

Margarina c / sal com 60% a 80% de lipídios. 
Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares 

aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de 
outras características indesejáveis - pote 250 gr.

UND 900 R$ 3,35 R | 3.015,00

34

Melancia Prata in-natura de ótima qualidade: são, 
compacto, e com cloração uniforme: cor, odor, e sabor 
típicos da espécies: poupa intacta e limpa: colhidas ao 
atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao 
consumo em perfeito estado de desenvolvimento do 

tamanho: conforme a legislação vigente observadas as 
normas técnicas pertinentes a legislação sanitárias de 

alimento.

K G 1.000 R$ 2,75 R$ 2.750,00
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Comissiõ pÊfmânÊfítè ô ê ü â Í# |i
Polhas

Assinatura

35

Milho Verde em lata, produto preparado com as Milho 
previamente debulhadas, envazadas pratícamente cruas, 

reidratadas ou pré-cozidas imersas ou não em líquido 
de cobertura apropriada submetida a processo 

tecnológico adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechados, os recipientes utilizados a 
fim de evitar a sua alteração. Composição centesimal 

aproximada de 5,2g de proteína, 0,5g de hpídios e 13 g 
de carboidratos — CAIXA 24 x 200 gr.

CXA 70 R$ 99,00 R | 6.930,00

36

Mortadela bovina com registro no SIF ou SISP, 
produto elaborado unicamente com leite de vaca, com 

aspecto de massa semeadura, cor branco creme 
homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, umidade máx. 58% p/p e lipídio de 

leite mín. 28%p/p.

K G 150 12.80 R$ 1.920,00

37

Óleo de soja refinado Tipo 1, que sofreu processo 
tecnológico adequado como degomagem, 

neutralização, clarificação, frigorificação ou não de 
desodorização — emb. Pet CAIXA 20 X  900 ml.

CXA 250 R$ 198,00 R$ 49.500,00

38

Ovos brancos de galinha fresco, tipo 03, grande classe 
a; com peso unitário mínimo de 50 g, limpos, casca lisa 
integra, pouco porosa. Aspecto próprio, não amolecida 
e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 

cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, 
parasites e larvas. CARTELA 30 x lund.

CART 450 R$ 17,00 R$ 7.650,00

39 Pão Francês 50 gr. K G 3.000 R | 16,80 R$ 50.400,00

R u a  Benedito Leite, 1466 - Mercadinho - C E P : 65901-307 - Imperatriz/Maranhão
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Comissão Permanente de Licit

Folhas N* O&S

40

Açúcat cristal de 1* contendo no mínimo 99,3% de 
carboidrato por porção, deverá ser fabricado de cana de 

açúcar Hvre de fermentação, isento de matéria terrosa 
de parasitos e de detritos animais ou vegetais — 

PACOTE 1 Kg.

KG 1.500 R$ 6,85 R$ 10.275,00

41

Polpa de frutas para refresco de frutas com 100% de 
polpa da fruta, sem concentração de água, sabores açaí, 
manga, goiaba, caju, mirim, murici, graviola, mangaba, 

bacuri, cupuaçu, acerola, laranja ou abacaxi — EMB. 
IKG .

K G 2.000 R$ 10,55 R | 21.100,00

42

Presunto com registro no SIF ou SISP, produto 
elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto 
de massa semeadura, cor branco creme homogênea, 

cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, 
umidade máx. 58%p/p e Hpídio de leite mín. 28%p/p.

K G 300 R | 31,00 R$ 9.300,00

#

Queijo tipo mussarela com registro no SIF ou SISP, 
produto elaborado unicamente com leite de vaca, com 

aspecto de massa semeadura, cor branco creme 
homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, umidade máx. 58% p/p e Hpídio de 

leite mín. 28%p/p.

K G 450 R$ 44,00 R$ 19.800,00

44

Repolho natural. Aspecto próprio, não amolecida e 
nem pegajosa, cor própria sem manchas, cheiro e sabor 
próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. —

KG.

K G 100 R$ 4,70 R$ 470,00
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45

Sal refinado, iodado, com gran\alação uniforme e com 
cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto 

de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 
10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quüo de acordo 
com a Legislação Federal Específica — PACOTE Ikg.

K G 126 R$ 1,60 R$ 201,60

46

•

Salsicha de carne bovina /  suína tipo hot-dog com no 
máximo de 2% de amido. Com aspecto característico, 
cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, 
odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no 

máximo de 10%. Com registro no SIF ou SISP— 
embalagem de 3 kg.

K G 1.500 R$ 13,80 R | 20.700,00

47
Tempero alho e sal sem pimenta. Valor nutricional em 

5 g: 1 g de carboidrato, máximo de 5 mg colesterol, 
1685 mg de sódio — BEM. Ikg.

K G 250 R$ 18,00 R$ 4.500,00

m

Tomate in-natura de ótima quahdade: são, compacto, e 
com cloração uniforme: cor, odor, e sabor típicos da 
espécies: poupa intacta e hmpa: colhidas ao atingir o 
grau normal de evolução e apresentadas ao consumo 
em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho: 
conforme a legislação vigente observadas as normas 

técnicas pertinentes a legislação sanitárias de alimento, 
fardo com IKg.

KG 500 R$ 7,60 R$ 3.800,00

49
Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez 

míniina de 4,0% — 750 ml UND 600 R$ 5,00 R$ 3.000,00

VALOR TO TA L R$ 717.611,60
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ESPEC IFIC A Ç Õ ES E  Q UANTITATIVO S:

Comissão Permanente de Licifà^o
Folhas N9 OQ /

ITEM DESCRIÇÃO  — Sec. de Adm inistração U N D Q T. V .U N IT . V. TO TA L

Açúcar cristal de 1* contendo no mínimo 99,3% de 
carboidrato por porção, deverá ser fabricado de cana 

de açúcar livre de fermentação, isento de matéria 
terrosa de parasites e de detritos animais ou vegetais 

-PA C O T E IKg.

K G 1.375 R$6,85 R$ 9.418,75

Açúcar tipo cristal, na cor branca, origem vegetal, 
casarose, de cana de açúcar, pct de 01 Kg, 

embalagem transparente, resistente, com solda 
reforçada integra. Informações nutricionais na 
embalagem, fardos com 30 Kg, validade de no 

mínimo 6 meses. - FARDO 30 x 1 Kg.

FDO R$ 108,00 R$ 864,00

Água Mineral copo, CAIXA 24X200 ml. CXA 120 R$ 18,50 R | 2.220,00

Biscoito doce tipo Maria embalagem: ingredientes 
farinba de trigo enriquecida com ácido fóHco, açau, 
gordura vegetal hidroginada, açúcar investido, sal 
refinado, extrato de malte, estabúixante lecitina de 

soja, fermentes químicos: Embalagem: Pacote 
impermeável, lacrado, contendo 400 g (3x1), 
informações nutricionais na embalagem na 

embalagem. Validade mínima de 06 meses. PACOTE
400gr.

UND 250 R I 5,65 1.412,50
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DISTRIBUIRODA GENTIL EIRELI
CNPJ: 18.962.479/0001-02

Comissão Permanente de Ucit9ção

Folhas N» 0^ ^

Assinatura

Biscoito sabor leite sem recheio, com os seguintes 
ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e 

ácido fólico (vit.. B9), açúcar, gordura vegetal, açúcar 
invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos 

químicos bicarbonato de amónio e bicarbonato de 
sódio, acidiolantes, ácido láctico e aromatizante. Valor 
nutricional na porção de 100 g: 10 g de proteína, 72 g 
de carboidratos e 12,5g de gorduras totais. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 

limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em 
perfeito estado de conservação, serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço 
—embalagem primaria em pacotes impermeáveis 
lacrados com peso líquido de 400 a 500 g, tendo 
dupla embalagem e em embalagem secundária de 

caixa de papelão. PACOTE 400 gr.

UND 3.250 R$ 8,15 R$ 26.487,50

Biscoito salgado tipo cream cracker. Ingredientes: 
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico 

(vit.. B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, 
açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, 

estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos 
bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor 

nutricional na porção de 100 g: mínimo 70 g de 
carboidrato, 10 g de proteína e 12,5g gorduras totais. 
O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias 

primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, 
parasitos e em perfeito estado de conservação, serão 

rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
caracteres organolépticos anormais, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 

quebradiço — embalagem primaria em pacotes 
impermeáveis lacrados com peso líquido de 400 a 500 
g com dupla embalagem e em embalagem secundária 

de caixa de papelão. — Pacote 400gr.

UND 3.200 R | 6,80 R$ 21.760,00

Riia Benedito Leite, 1466 - Mercadinho - CEP: 65901-307 - Imperatriz/Maranhão
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Café Caixa 20x250gt. CXA 90

Comissão Permanente de Licitação

Folhas NS<0Q3

R$ 155,00 R$ 13.950,00

Gatrafôo de Água Mineral com 20 Its. UND 150 R$ 18,00 R$ 2.700,00

Leite em pó integral obtido por desidratação do leite 
de vaca integral e apto para a alimentação humana, 

mediante processos tecnológicos adequados 
adicionado de lecitina de soja como emulsionante e 

com a composição centesimal de 26 g de proteína, 38 
g de carboidratos e 26 g de hpídios. Devendo ter boa 

solubilidade — Pacote 200gr.

K G 2.500 R$ 35,00 R$ 87.500,00

10

Margarina c / sal com 60% a 80% de Hpídios. 
Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares 

aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de 
outras características indesejáveis — Pote 250gr.

UND 500 R$ 3,35 R$ 1.675,00

11

Mortadela bovina com registro no SIF ou SISP, 
produto elaborado unicamente com leite de vaca, 

com aspecto de massa semeadura, cor branco creme 
homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, umidade máx. 58% p/p e Hpídio de 

leite mín. 28%p/p.

K G 75 R$ 12,80 R$ 960,00

Rua Benedito Leite, 1466 - Mercadinho - CEP: 65901-307 - Imperatriz/Maranhão
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Comissão Permanente de Licit
Folhas N»

16

Queijo tipo mussarela com registro no SIF ou SISP, 
produto elaborado unicamente com leite de vaca, 

com aspecto de massa semeadura, cor branco creme 
homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, umidade máx. 58% p/p e lipídio de 

leite mín. 28%p/p.

K G 225 R$ 44,00 R$ 9.900,00

17

Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com 
cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto 

de sódio e com dosagem de sais de iodo de no 
mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo 

de acordo com a Legislação Federal Específica — 
FARDO com emb. 1 kg.

KG 63 R$ 1,60 R$ 100,80

18

Salsicha de carne bovina /  suína tipo hot-dog com no 
máximo de 2% de amido. Com aspecto característico, 

cor própria sem manchas pardacentas ou 
esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de 
água ou gelo no máximo de 10%. Com registro no 

SIF ou SISP— embalagem de 3 kg.

K G 750 R$ 13,80 R$ 10.350,00

19
Tempero alho e sal sem pimenta. Valor nutricional 

em 5 g; 1 g de carboidrato, máximo de 5 mg 
colesterol, 1685 mg de sódio — CAIXA 12 x 1 kg.

K G 125 R$ 18,00 R | 2.250,00

20 Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez 
mínima de 4,0% — Unidade 750 mL UND 300 R$ 5,00 R$ 1.500,00

VALOR TO TA L R$ 236.823,55

Rua Benedito Leite, 1466 - Mercadinho - CEP: 65901-307 - Impeiatriz/Maranhão
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aHeaHn Assinatura

ESPEC IFIC A Ç Õ ES E  Q UANTITATIVO S:

ITEM DESCRIÇÃO  -  Sec. de A ssistência U N D Q T. V. U N IT . V. TO TA L

Açúcat tipo cristal, na cor branca, origem vegetal, 
casarose, de cana de açúcar, pct de 01 Kg, embalagem 
transparente, resistente, com solda reforçada integra. 

Informações nutricionais na embalagem, fardos com 30 
Kg, validade de no toínimo 6 meses. - FARDO 30 x 1

Kg-

FDO 60 R$ 108,00 R$ 6.480,00

Água Mineral copo, CAIXA 24X200 ml. CXA 100 R$ 18,50 R$ 1.850,00

Arrox agulhinha longo fino polido tipo 1, sem glúten, 
contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros com no 
máximo de 14% de umidade e com valor nutricional na 

porção de 50 g contendo no mínimo de 37 g de 
carboidratos, 4 g de proteínas e 0 de gorduras totais. 

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. — PACOTE IKg.

K G 3900 R$ 6,64 R | 25.896,00

Biscoito doce tipo Maria embalagem: ingredientes 
farmha de trigo enriquecida com áddo fólico, açau, 
gordura vegetal hidrogiaada, açúcar investido, sal 

refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, 
fermentes químicos: Embalagem: Pacote impermeável, 
lacrado, contendo 400 g (3x1), informações nutricionais 
na embalagem na embalagem. Validade mínima de 06 

meses. PACOTE 400gr.

UND 800 R$ 5,65 R$ 4.520,00

R ua Benedito Leite, 1466 - M ercadinho - C E P : 65901-307 - Im peratriz/M aranhão
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Biscoito sabor leite sem recheio, com os seguintes 
ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e 

ácido fólico (vit... B9), açúcar, gordura vegetal, açúcar 
invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos 

químicos bicarbonato de amónio e bicarbonato de 
sódio, acidulantes ácido láctico e aromatÍ2ante. Valor 
nutricional na porção de 100 g: 10 g de proteína, 72 g 
de carboidratos e 12,5g de gorduras totais. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 

limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em 
perfeito estado de conservação, serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço 
—embalagem primaria em pacotes impermeáveis 

lacrados com peso líquido de 400 a 500 g, tendo dupla 
embalagem e em embalagem secundária de caixa de 

papelão. PCT 400 gr.

UND 2.500 R$ 8,15

Assinatura

R$ 20.375,00

Biscoito salgado tipo cream cracker. Ingredientes: 
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico 

(vit... B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar 
invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante 
lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de 

sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de 
100 g: mínimo 70 g de carboidrato, 10 g de proteína e 

12,5g gorduras totais. O biscoito deverá ser fabricado a 
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de 

matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de 
conservação, seiâo rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de caracteres organolépticos anormais, 
não podendo apresentar excesso de dureza e nem se 

apresentar quebradiço — embalagem primaria em 
pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 
400 a 500 g com dupla embalagem e em embalagem 
secundária de caixa de papelão. — PACOTE 400gr.

UND 4.900 R | 6,80 R$ 33.320,00

R ua Benedito Leite, 1466 - M ercadinho - C E P : 65901-307 - Im peratriz/M aranhão
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Comissão Permanente de Licitaçâa

Folhas A

Café com 20 pct de 250 gramas — CAIXA 20X250GR. CXA 135 RI 155,00 R | 20.925,00

Farinlia de mandioca cor branca, grupo seca, subgmpo 
fina, tipo 1 da safira corrente, em bom estado de 

conservação, isento de fermentação, mofo, odores 
estranhos e de substancia nocivas a saúde, isenta do 

radical cianeto, ausências de sujidade insetos e parasitas 
Embalagem: saco plástico atóxico de 1 Kg, com 

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso líquido e número de registro no órgão 

competente devidamente rotulado conforme legislação 
vigente, observadas a legislação sanitária de alimentos, 

PCTE IKg.

K G 600 R$ 7,90 R | 4.740,00

Farinha de miUio amarela, produto obtido pela ligeira 
torração do grão de milho, desgerminado ou não, 

previamente macerado socado e peneirado, deverão ser 
fabricadas a partir de matérias primas sãs 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 — FARDO 20 x 500 gr.

K G 600 R | 4,50 R$ 2.700,00

10

Feijão carioca tipo 1, de 1“ qualidade constituído de no 
mínimo de 90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, na 

cor característica a variedade correspondente de 
tamanho e formatos naturais maduros, limpos e secos, 
na composição centesimal de 22 g de proteína, l,6g de 

lipídios e 60,8g de carboidratos — FARDO 1 ig .

KG 3.000 R | 9,50 R$ 28.500,00

11 Garraföo de Água Mineral com 20 Its. UND 100 R | 18,00 R | 1.800,00

R ua Benedito Leite, 1466 - M ercadinho - C E P : 65901-307 - Im peratriz/M aranhão
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Leite em pó integral obtido por desidratação do leite de 
vaca integral e apto para a alimentação humana, 

mediante processos tecnológicos adequados adicionado 
de lecitina de soja como emulsionante e com a 

composição centesimal de 26 g de proteína, 38 g de 
carboidratos e 26 g de lipídios. Devendo ter boa 

solubilidade — FARDO 50 x 200 gr.

K G 3.500 R$ 35,00 R$ 122.500,00

13

Macarrão tipo parafuso com ovos, deverão ser 
fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas 

isentas de matérias terrosas, parasites e larvas, com o 
mínimo correspondente a 0,045g de colesterol por 

quilo. As massas ao serem postas na água não deverão 
turvá-las antes da cocção, não podendo estar 

fermentadas ou rançosas. Na embalagem não poderá 
haver mistura de outros tipos de macarrão. Com 

rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a 
mais do peso antes da cocção. — FARDO 20X500gr.

K G 3200 R$ 8,50 R$ 27.200,00

14

Margarina c / sal com 60% a 80% de Hpídios. 
Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares 

aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de 
outras características indesejáveis — POTE 250gr.

UND 1.200 R$ 3,35 R | 4.020,00

Rua Benedito Leite, 1466 - M ercadinho - C E P : 65901-307 - Im peratriz/M araiihão
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15

Milho Verde em lata, produto preparado com as Milho 
previamente debulhadas, envazadas praticamente cruas, 

reidratadas ou pré-cozidas imersas ou não em Kquido 
de cobertura apropriada submetida a processo 

tecnológico adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechados, os recipientes utilizados a 
fim de evitar a sua alteração. Composição centesimal 

aproximada de 5,2g de proteína, 0,5g de lipídios e 13 g 
de carboidratos — CAIXA 24x 200gr.

CXA 60 RI 99,00 R$ 5.940,00

•

16

Óleo de soja refinado Tipo 1, que sofreu processo 
tecnológico adequado como degomagem, 

neutralização, clarificação, fidgorificação ou não de 
desodorização — CAIXA emb. Pet 20 x 900 mL

CXA 200 R$ 198,00 R | 39.600,00

17

Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com 
cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto 

de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 
10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quüo de acordo 
com a Legislação Federal Específica — PACOTE emb.

1 kg.

K G 800 R$ 1,60 R$ 1.280,00

m
w

18
Tempero alho e sal sem pimenta. Valor nutricional em 

5 g: 1 g de carboidrato, máximo de 5 mg colesterol, 
1685 mg de sódio -  POTE Ikg.

K G 100 R$ 18,00 R | 1.800,00

19 Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez 
mínima de 4,0% — UNID. 750 ml. UND 600 R$ 5,00 R$ 3.000,00

VALOR TOTAL R$ 356.446,00

R ua Benedito Leite, 1466 - M ercadinho - C E P : 65901-307 - Inaperatriz/M aranhão
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ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

ITEM DESCRIÇÃO -  Sec. de Educação Und Qt. V. Unit. V. Total

Açúcar tipo cristal, na cor branca, origem vegetal, 
casarose, de cana de açúcar, pct de 01 kg, embalagem 
transparente, resistente, com solda reforçada integra.

Informações nutricionais na embalagem, fardos com 30 
kg, validade de no mínimo 6 meses. - fardo 30 x 1 kg.

Fdo 20 R$ 108,00 R$ 2.160,00

Água mineral copo, caixa 24x 200 ml. Cxa 50 R$ 18,50 R$ 925,00

Biscoito doce tipo maria embalagem; ingredientes 
farinha de ttigo enriquecida com ácido fólico, açau, 
gordura vegetal hidroginada, açúcar investido, sal 

refinado, extrato de malte, estabilixante lecitina de soja, 
fermentes químicos: embalagem; pacote impermeável, 

lacrado, contendo 400 g (3x1), informações nutricionais 
na embalagem na embalagem. Validade mínima de 06 

meses. Pacote 400gr.

Und 200 5,65 R$ 1.130,00

Biscoito salgado tipo cream cracker. Ingredientes: 
farinha de trigo fortificada com ferro e áddo fólico 

(vit... B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar 
invertido, sal refinado, extrato de malte, estabüizante 
lecitina de soja, fermentes químicos bicarbonato de 

sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de 
100 g: mínimo 70 g de carboidrato, 10 g de proteína e 

12,5g gorduras totais. O biscoito deverá ser fabricado a 
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de 

matérias terrosas, parasites e em perfeito estado de 
conservação, serão rejeitados biscoitos mal coãdos, 
queimados e de caracteres organolépticos anormais, 
não podendo apresentar excesso de dureza e nem se 

apresentar quebradiço — embalagem primaria em 
pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 
400 a 500 g com dupla embalagem e em embalagem 

secundária de caixa de papelão. — pacote 400gr.

Und 1.250 R$ 6,80 R | 8.500,00

Rua Benedito Leite, 1466 - Mercadinho - CEP: 65901-307 - Imperatriz/Maranhão
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5 Café com 20pct de 250 gr.caixa 20x250gr. Cxa 64 R$ 155,00 ~W 5!92S;Õ (H

6 Garrafão de água mineral com 20 Its. Und 100 R$ 18,00 R | 1.800,00

7
Margarina cremosa com sal, pote com 250gr de boa 

qualidade, caixa contendo 12 unidades. Caixa 
-24x250gr.

Cxa 13 R$ 3,35 R$ 43,55

8

•

Mortadela bovina com registro no sif ou sisp, produto 
elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto 
de massa semeadura, cor branco creme homogênea, 

cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, 
umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite mín. 28%p/p.

Kg 75 R$ 12,80 R | 960,00

9

Óleo de soja refinado tipo 1, que softeu processo 
tecnológico adequado como degomagem, 

neutralização, clarificação, frigorificação ou não de 
desodorizaçâo — caixa emb. Pet 20 x 900 mL

Cxa 10 R$ 198,00 R$ 1.980,00

10

•

Ovos brancos de galinha fresco, tipo 03, grande classe 
a: com peso unitário tnínimo de 50 g, limpos, casca lisa 
integra, pouco porosa. Aspecto próprio, não amolecida 
e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 

cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. Carteia 30x1 und.

Cart 250 R$ 17,00 R | 4.250,00

11

Polpa de finitas para refiresco de finitas com 100% de 
polpa da finita, sem concentração de água, sabores açaí, 
manga, goiaba, caju, mirim, murici, graviola, mangaba, 
bacuri, cupuaçu, acerola, laranja ou abacaxi — bem Ikg.

Kg 1.000 R | 10,55 R$ 10.550,00

Rua Benedito Leite, 1466 - Mercadinho - CEP: 65901-307 - Imperatriz/Maranhão
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12

Presunto com registro no sif ou sisp, produto 
elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto 
de massa semeadura, cor branco creme homogênea, 

cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, 
umidade máx. 58% p/p e hpídio de leite mín. 28%p/p.

Kg 250 R$ 31,00 R$ 7.750,00

13

Queijo tipo mussarela com registro no sif ou sisp, 
produto elaborado unicamente com leite de vaca, com 

aspecto de massa semeadura, cor branco creme 
homogênea, cheiro próprio, sabor s\xave, levemente 
salgado próprio, umidade máx. 58% p/p e Hpídio de 

leite mín. 28%p/p.

K g 100 R$ 44,00 R$ 4.400,00

14

Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com 
cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto 

de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 
10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo de acordo 
com a legislação federal específica — pacote emb. 1 kg.

Kg 61 R$ 1,60 R$ 97,60

Rua Benedito Leite, 1466 - Mercadinho - CEP; 65901-307 - Imperatriz/Maianhão
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15

Salsicha de carne bovina /  suína tipo hot-dog com no 
máximo de 2% de amido. Com aspecto característico, 
cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, 
odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no 

máximo de 10%. Com registro no sif ou sisp— 
embalagem de 3 kg.

Kg 200 R$ 13,80 R$ 2.760,00

16

•

Tempero aüio e sal sem pimenta. Valor nutricional em 
5 g: 1 g de carboidrato, máximo de 5 mg colesterol, 

1685 mg de sódio - pote Ikg.
Kg 50 R$ 18,00 R$ 900,00

17
Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez 

mínima de 4,0% —unid. 750 ml. Marca: toscano
Und 20 R$ 5,00 R$ 100,00

VALOR TOTAL R$ 58.226,15

O prazo de validade é de 60 (sessenta) dias.
Estão inclusos nos preços todas as taxas previstas: firete, tributos, dispesas diretas e indiretas.

Imperatriz - MA, 12 de fevereiro de 2021.
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