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Comissão Permanente de Licitação/Pregão

ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO
V. UNIT EM 

R$ 
V. TOTAL EM R$ MARCA

9 48 Kg Cebola Branca  R$         3,64  R$         174,72 CEASA

10 48 Kg Alho Roxo Argentino  R$       15,00  R$         720,00 CEASA

15 48 Kg Batata Inglesa Escovada  R$         3,15  R$         151,20 CEASA

17 96 Kg Maçã Gala Nacional  R$         4,55  R$         436,80 CEASA

22 24 Kg Goiaba Vermelha  R$         6,40  R$         153,60 CEASA

24 144 Kg Couve manteiga  R$         8,65  R$      1.245,60 CEASA

27 144 Kg Cheiro verde  R$       13,30  R$      1.915,20 CEASA

28 48 Kg Agrião  R$         5,59  R$         268,32 CEASA

31 180 unid

Escova dental adulto - cerdas de nylon macias – com 4 fileiras

de tufos - com no mínimo 34 tufos de cerdas aparadas e

arredondadas uniformemente na mesma altura - com feixes

de cerdas homogêneas - cabo reto medindo

aproximadamente 17 cm - embalada individualmente. Deverá

conter a marca impressa em relevo no cabo

1,45R$         261,00R$          GOAL

34 104 bandeja

Ovo de galinha - branco tipo extra – fresco e limpo - pesando

aproximadamente 60 gr cada - acomodados em bandejas de

papelão devidamente lacradas com 30 unidades 

8,93R$         928,72R$          SÉTIMO CÉU

35 45 pcte
Queijo parmesão ralado - embalagem plástica lacrada de 100

gr
4,35R$         195,75R$          RETTIS
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38 150 Kg

Carne de frango: coxa e sobre coxa – congelada - com

adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não

amolecida nem pegajosa, cor própria, sem manchas

esverdeadas, cheiro e sabor próprio - com ausência de

sujidades, parasitos e larvas. Certificado de inspeção sanitária.

(Embalada individualmente em pacotes de 1 kg - conforme

pedido)

7,40R$         1.110,00R$       JAGUAR

40 100 Kg Filé de peito de frango congelado 11,00R$       1.100,00R$       JAGUAR

42 100 Kg

Carne bovina - peito magro em cubos - cor própria, sem

manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência

de parasitas e larvas, deve ser isenta de cartilagens e ossos.

Embalagem atóxica, em filme de PVC transparente ou saco

plástico transparente, flexível e resistente, que garanta a

integridade do produto até o momento do consumo. Na

embalagem devem constar dados de identificação e

informações nutricionais do produto, número do SIF, SIE ou SIM

17,90R$       1.790,00R$       JBS

44 100 Kg Linguiça mista fina defumada 12,10R$       1.210,00R$       LANDIN

51 250 unid

Extrato de tomate simples concentrado: de 1ª qualidade,

composto de polpa de tomate, açúcar e sal. Produto

resultante da concentração da polpa de tomates maduros,

escolhidos, sãos, sem pele e sementes, por processo

tecnológico adequado. Será tolerado 1% de açúcar e 5% de

cloreto de sódio. Deverá estar isento de fermentação e não

indicar processo defeituoso. Brix entre 18 e 19 (% SS) – 350 gr

1,23R$         307,50R$          DEZ

52 100 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 - a embalagem deverá conter externamente os

dados de identificação, procedência, informação nutricional -

registro no órgão competente – 395 gr

3,58R$         358,00R$          TRIÂNGULO
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53 200 unid

Absorvente higiênico descartável com abas - 01 (uma) linha

adesiva, a base de celulose, polietileno e papel siliconado,

tamanho normal - acondicionado em embalagem original do

fabricante – com 08 unidades

2,05R$         410,00R$          DIANA

58 100 unid Amaciante de roupas - 2 litros 4,00R$         400,00R$          EXCELLENCE

59 100 pcte Sabão de coco – pacote com 5 barras de 100 gr 5,60R$         560,00R$          BARRA

61 100 unid Condicionador de cabelo com 350 ml 6,30R$         630,00R$          TOK BOTÂNICO

62 30 unid Creme para pentear cabelo com 300 ml 7,50R$         225,00R$          KOLENE

70 50 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

22,00R$       1.100,00R$       ITALAC

71 80 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

14,00R$       1.120,00R$       IMPÉRIO

72 340 pcte
Biscoito recheado _ sabores: chocolate ou morango – pacote

de 150 gr
1,50R$         510,00R$          PANCO

74 30 kg
Carne seca, corte traseiro, embaladas a vácuo, em

embalagens de 1kg
22,90R$       687,00R$          J. AMÉRICA

76 30 unid Azeite português extra virgem - 500 ml 13,50R$       405,00R$          VILAREJO

85 50 pcte

Fubá - grãos finos - embalagem íntegra e resistente, devendo

conter: identificação e procedência, informação nutricional,

número de lote, data de fabricação, data de validade e

quantidade do produto – pacote de1 kg

1,50R$         75,00R$            PEREIRA
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86 12 unid
Balde plástico – resistente - com alça para facilitar ao

manusear - com alça de ferro - 15 litros 
9,80R$         117,60R$          ARQPLAST

89 120 frasco

Água sanitária - a base de hipoclorito de sódio. Registro no

Ministério da Saúde. Embalagem com dados de identificação

do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo

de validade - 2 litros

3,00R$         360,00R$          EXCELLENCE

90 50 unid Fio dental encerado - rolo com 100 metros 2,58R$         129,00R$          PREDENT

93 200 frasco Detergente neutro com 500 ml 1,02R$         204,00R$          EXCELLENCE

98 30 unid Esponja de banho nylon 7,90R$         237,00R$          POROS

102 40 frasco

Desinfetante para uso geral - desinfetante, desinfeta,

desodoriza, limpa e perfuma, inibe proliferação de

microrganismos causadores de maus odores, deixa um

agradável perfume que permanece após a aplicação do

produto. Ação fungicida e bactericida. Ideal para

desinfecção de louças sanitárias, pias, latas de lixo e ladrilhos

de sanitários. Embalagem de 2 litros

3,90R$         156,00R$          EXCELLENCE

109 80 pcte

Batata palha fina, sequinha e crocante. O produto deverá ser

isento de ácidos graxos trans - embalagem primária com filme

de polietileno, poliéster e alumínio ou similar, hermeticamente

fechado – pacote de 200 gr

3,78R$         302,40R$          MIL

110 30 unid Cera liquida auto brilho incolor - 750 ml 6,90R$         207,00R$          EXCELLENCE

112 54 unid Loção hidratante corporal - 200 ml 5,50R$         297,00R$          MONANGE

114 30 unid Azeitona verde 500 gramas 8,70R$         261,00R$          CAMPO BELO

115 100 pcte
Macarrão talharim - massa com ovos e farinha de trigo

enriquecida com ferro e ácido fólico - pacote de 500 gr
2,55R$         255,00R$          CADORE

126 30 unid Lâmpada econômica - 60 w 13,99R$       419,70R$          KIAN HALOGENA

131 15 kg Bacon defumado - pacote com 1kg 18,00R$       270,00R$          CIA CARNE
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133 50 caixa Curativo adesivo tipo band-aid com 25 unidades 10,90R$       545,00R$          CREMER

134 50 unid Loção repelente de insetos para o corpo - em creme - 200 ml 19,50R$       975,00R$          MOSKTTOF

137 20 unid

Shampoo infantil: de 1ª qualidade, dermatologicamente

testado e hipoalergênico, que não cause ardências ou

irritações. Sua fórmula deve ser isenta de corantes, parabenos

e álcool e que mantenha o pH natural (neutro). Embalagem

com 480 ml

12,50R$       250,00R$          TRALALÁ

138 30 unid Creme contra assadura hipoalergenico - 90 gramas 18,90R$       567,00R$          XUXINHA

139 20 pcte

Fralda descartável infantil - tamanho “P” para crianças até 07

kg, pacote com 20 unidades, com barreiras laterais e

antivazamento, fita multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas

pernas, frente decorativa, corte anatômico e antimicol

14,50R$       290,00R$          ESTRELINHA

140 40 pcte

Fralda descartável infantil - tamanho “M”, para crianças de 06

a 11 kg, pacote com 18 unidades, com barreiras laterais e

antivazamento, fita multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas

pernas, frente decorativa, corte anatômico e antimicol

14,50R$       580,00R$          ESTRELINHA

141 45 pcte

Fralda descartável infantil - tamanho “G”, para crianças de 11

a 16 kg, pacote com 26 unidades, com barreiras laterais e

antivazamento, fita multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas

pernas, frente decorativa, corte anatômico e antimicol, prazo

de validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega

16,50R$       742,50R$          ESTRELINHA

Valor Total 25.613,61R$     

Validade da Proposta 60 DIAS


