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ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO
V. UNIT EM 

R$ 
V. TOTAL EM R$ MARCA

3 2.500 Unid Biscoito salgado - 27 grs (tipo Club Social) 0,40R$         1.000,00R$       Pit Stop

6 200 Kg
Açúcar refinado, branco, puro e natural, embalado em sacos

de polietileno transparente - embalagem de 01 kg 
1,90R$         380,00R$          Topçucar

7 90 Pct
Pó de café, torrado e moído, empacotado a vácuo -

embalagem de 500 grs - Selo de pureza da ABIC
6,00R$         540,00R$          Odebrecht

9 20 Unid Óleo de soja, em garrafas plásticas transparente de 900 ml  3,40R$         68,00R$            Corcovado

13 250 Unid
Suco embalagem tetra pack de 01 litro (sabores variados),

produto natural da fruta, valores nutricionais
3,40R$         850,00R$          Da Fruta

14 480 Pct
Biscoito doce tipo rosquinha, consistência crocante - pacote

de 400 grs 
2,60R$         1.248,00R$       Rancheiro

15 150 Pct

Biscoito tipo cream cracker. O biscoito deverá estar em

perfeito estado de conservação, sem apresentar excesso de

dureza e nem quebradiço - embalado em saco plástico -

pacote de 400 grs

2,62R$         393,00R$          Naga
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18 80 Unid

Suco concentrado sabor caju e maracujá, embalagem de 500

ml, de procedência nacional, com registro no Ministério da

Agricultura. Composição permitida: suco concentrado, açúcar

invertido acidulante INS 330, aroma natural da própria fruta e

conservante (benzoato de sódio). Produto conservado em

temperatura ambiente, embalagem plástica contendo

informações do produto 

2,30R$         184,00R$          Embamara

19 150 Unid

Pó para gelatina - produto constituído de gelatina comestível

em pó, sal, açúcar, acidulante ácido cítrico aromatizantes

artificiais e corantes artificiais - embalagem de 30 grs 

0,70R$         105,00R$          Apti

20 40 Unid

Leite condensado, acondicionado em latas limpas, isentas de

ferrugem, não amassadas, não estufadas, resistentes, que

garantam a integridade do produto até o momento do

consumo, pesando 395 grs - a embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedência,

informações nutricional e registro no órgão competente

3,30R$         132,00R$          Triângulo

28 40 Kg

Salsicha de carne bovina/suína tipo hot dog, com no máximo

2% de amido, com aspecto característico, cor própria, sem

manchas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo

no máximo de 10%. Com registro no SIF ou SISP

5,30R$         212,00R$          Coopavel

33 20 Pct Canjica branca de milho - pacote de 500 grs 1,40R$         28,00R$            Pereira

39 750 Unid Refrigerante em embalagem de 2 litros sabor guaraná 2,70R$         2.025,00R$       Cliper
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40 50 Unid
Guardanapo de papel, na cor branca, medindo 33 x 33 cm –

pacote com 50 unidades 
1,40R$         70,00R$            Menu Gold

41 30 Kg

Presunto 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

13,50R$       405,00R$          Landin

42 30 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 

21,50R$       645,00R$          Do Valle

45 100 Pct
Prato plástico descartável para bolo com 15 cm - pacote

com10 unidades
1,20R$         120,00R$          Ultra

49 15 Pct

Copo plástico descartável de 50 ml, atóxico, de polipropileno,

acondicionado em embalagem com 100 unidades, material

transparente em conformidade com a norma da ABNT

1,30R$         19,50R$            Copo Rio

50 30 Pct

Copo plástico descartável de 200 ml, atóxico de polipropileno

embalagem com 100 unid., material transparente em

conformidade com a norma da ABNT – resistente a

compressão lateral, simulando o ato de segurar o copo

2,50R$         75,00R$            Copo Rio

51 15 Pct
Colher descartável para sobremesa – pacote com 50

unidades
1,80R$         27,00R$            Pra Festa

52 20 Pct Garfo descartável para sobremesa – pacote com 50 unidades 1,80R$         36,00R$            Pra Festa
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Total 8.562,50R$       

Validade da Proposta 60 dias


