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ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO
V. UNIT EM 

R$ 
V. TOTAL EM R$ MARCA

8 160 pote

Margarina de 1ª qualidade, óleos vegetais líquidos e

interesterificados, água, sal (cloreto de sódio), soro de leite em

pó, leite em pó desnatado, vitamina A. Estabilizantes: mono e

diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja.

Conservadores: Sorbato de potássio e benzoato de sódio.

Antioxidantes: TBHQ e BHT. Acidulante: ácido cítrico.

Aromatizante: aroma idêntico ao natural. Corantes: urucum,

betacaroteno e curcuma. Sem glúten. Pote de 500 grs.

Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:

identificação e procedência, informação nutricional, número

de lote, data de validade e quantidade do produto.

2,70R$         432,00R$           CLAYBON

9 60 unid

Suco de uva 1ª qualidade, água, integral e concentrado.

Conservantes: metabisulfito e benzoato de sódio. Acidulante:

ácido cítrico. Estabilizante: goma de gelatina. Aromatizante:

idêntico ao natural de uva. Embalagem com 500 ml. 

3,70R$         222,00R$           MIL

18 50 vd Azeitona verde - 500 ml 7,40R$         370,00R$           FONTINI

23 80 unid Escova de dente macia 2,40R$         192,00R$           ORAL-B
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26 150 kg

Carne bovina moída acém de 1ª qualidade, congelada,

embalada à vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica,

resistente e transparente. Conter no máximo 2% de gordura,

livre de sebos, aponevroses, ossos, cartilagens e pelos.

Embalagens rotuladas, constando obrigatoriamente carimbos

do SIF ou SIM, com identificação do produto. IQF, Resolução

RCD nº 12 de 02/01/2001 - Anvisa/MS.

12,06R$       1.809,00R$        BOI FRESCO

27 150 kg

Carne bovina em cubo acém de 1ª qualidade, picada em

cubos com dimensões de 3 x 3 x 3 cm, congelada, embalada

à vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e

transparente. Conter no máximo 2% de gordura, livre de sebos,

aponevroses, ossos, cartilagens e pelos. Embalagens rotuladas,

constando obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com

identificação do produto. IQF, Resolução RCD nº 12 de

02/01/2001 - Anvisa/MS.

12,06R$       1.809,00R$        BOI FRESCO

28 150 kg

Carne bovina bife alcatra de 1ª qualidade, congelada,

embalada à vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica,

resistente e transparente. Conter no máximo 2% de gordura,

livre de sebos, aponevroses, ossos, cartilagens e pelos.

Embalagens rotuladas, constando obrigatoriamente carimbos

do SIF ou SIM, com identificação do produto. IQF, Resolução

RCD nº 12 de 02/01/2001 - Anvisa/MS.

21,20R$       3.180,00R$        BOI FRESCO

29 28 kg

Fígado bovino de 1ª qualidade. Embalagens rotuladas,

constando obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com

identificação do produto. IQF, Resolução RCD nº 12 de

02/01/2001 - Anvisa/MS.

5,95R$         166,60R$           BOI FRESCO
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31 200 kg

Peito de frango resfriado de 1ª qualidade, sem pele e sem

gordura, congelado, acondicionado em embalagem de

polietileno resistente, com marca do fabricante do produto e

registro no órgão de Inspeção Sanitária (SIF). Apresentar

consistência firme não amolecida, odor e cor característicos.

Não deve apresentar formações de cristais de gelo, penas e

penugens, perfurações, coágulos e queimaduras por

congelamento. O produto deverá respeitar o limite máximo de

água estabelecido pelo Ministério da Agricultura.

5,40R$         1.080,00R$        DANIELLE

32 200 kg

Coxa e contra coxa de frango resfriado de 1ª qualidade, sem

pele e sem gordura, acondicionado em embalagem de

polietileno resistente, com marca do fabricante do produto e

registro no órgão de Inspeção Sanitária (SIF). Apresentar

consistência firme não amolecida, odor e cor característicos.

Não deve apresentar formações de cristais de gelo, penas e

penugens, perfurações, coágulos e queimaduras por

congelamento. O produto deverá respeitar o limite máximo de

água estabelecido pelo Ministério da Agricultura.

4,50R$         900,00R$           DANIELLE

35 60 sc Esponja de aço com 08 unidades 0,95R$         57,00R$             MIL

36 30 unid Cera de alto brilho vermelha  - 750 ml 2,90R$         87,00R$             LUMIWAX

38 4 cx Filtro de papel n°103 2,70R$         10,80R$             BRIGITA

40 200 pct

Papel higiênico de 1ª qualidade, tipo especial, sem perfume,

papel absorvente de primeira qualidade, fibras 100% naturais,

na cor branca, picotado, golfrado, medindo 30 m x 10 cm.

Embalagem com 04 unidades.

2,75R$         550,00R$           SUBLIME

42 35 unid Álcool - 1 litro 3,95R$         138,25R$           START

50 50 unid Creme para pentear - 300 ml 4,99R$         249,50R$           KOLENE

51 84 unid Creme hidratante 200 - ml 4,65R$         390,60R$           CORPO A CORPO
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64 80 kg

Queijo mussarela fatiado, livre de parasitas e de qualquer

substância contaminante que possa alterar os aspectos

normais do produto ou qualquer aparato que venha encobrir

possíveis alterações. Embalagem que contenham

especificados o local de origem do produto, peso, data de

embalagem e data de vencimento.  

15,99R$       1.279,20R$        

68 50 unid Desinfetante liquido - 2 litros 3,00R$         150,00R$           TRIEX

74 30 unid Fermento em pó químico - 250 g 5,60R$         168,00R$           ROYAL

76 40 pct

Milho de pipoca de 1ª. qualidade, com as seguintes

características: beneficiado, polido e limpo, isento de

sujividades, parasitas e larvas. Acondicionado em saco

plástico transparente e atóxico. Pacote de 500 grs. Demais

condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias

vigentes (ANVISA, SIF e outras). Melhor qualidade (conforme

acórdão 1416/10 – 2ª. Câmara – TCU).

1,49R$         59,60R$             PATUSCO

83 10 pct Fraldas descartáveis - tamanho P 10,40R$       104,00R$           LOOPING

84 20 pct Fraldas descartáveis - tamanho M 10,40R$       208,00R$           LOOPING

85 10 pct Fraldas descartáveis - tamanho G 10,40R$       104,00R$           LOOPING

86 30 pct Lenços umedecidos com 50 unidades 3,95R$         118,50R$           BABYLIMP

88 25 vidro Repelente - 200 ml 5,95R$         148,75R$           UAU

91 250 kg Batata inglesa 1,80R$         450,00R$           CEASA

97 200 kg Tomate 2,80R$         560,00R$           CEASA

102 100 kg Cebola 2,30R$         230,00R$           CEASA

112 100 kg Banana d’agua 2,25R$         225,00R$           CEASA

113 100 kg Laranja pera 1,65R$         165,00R$           CEASA
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114 50 kg Mamão formoso 2,95R$         147,50R$           CEASA

Total 15.761,30R$     

Validade da Proposta 60 dias
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