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ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO
V. UNIT EM 

R$ 

V. TOTAL EM 

R$
MARCA

21 12 unid

Algodão hidrófilo composto de fibras 100% algodão,

alvejadas, transformadas em mantas uniformes e isentas de

impurezas – embalagem com 50 gramas

2,10R$        25,20R$           APOLO

22 50 Kg Filé de peixe merluza congelado 19,90R$      995,00R$         COSTA SUL

23 60 Kg Pernil de porco sem osso 13,82R$      829,20R$         SAUDALI

24 20 Kg Fígado de galinha - pacote 1 kg - congelado 4,50R$        90,00R$           RICA

25 100 Kg

Carne bovina – alcatra em bife – resfriado - com no máximo

3% de água, 10% de gordura, e 3% aponevroses, 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, em

pacotes de 1 kg. Na embalagem devem constar dados de

identificação e informações nutricionais do produto, número

do SIF, SIE ou SIM

26,00R$      2.600,00R$      LANDIM
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26 150 Kg

Carne bovina - músculo moída - com no máximo 3% de água,

10% de gordura, e 3% aponevroses, 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, em

pacotes de 1 kg. Na embalagem devem constar dados de

identificação e informações nutricionais do produto, número

do SIF, SIE ou SIM

15,70R$      2.355,00R$      LANDIM

27 200 unid
Óleo de soja refinado - em garrafa plástica transparente – 900

ml
3,10R$        620,00R$         ABC

28 20 caixa Vela n° 5 3,50R$        70,00R$           SÃO DOMINGOS

29 14 unid Lustra móveis - 500 ml 6,20R$        86,80R$           YPÊ

30 60 unid Desodorante feminino rollon - 90 ml 4,40R$        264,00R$         PHEBO

31 20 unid Fermento em pó químico – 250 gramas 5,60R$        112,00R$         D. BENTA

32 100 unid

Creme de leite 100% de origem animal, embalado em latas

limpas, isentas de ferrugem, não amassadas, não estufadas,

que garantam a integridade do produto até o momento do

consumo - a embalagem deverá conter externamente os

dados de identificação, procedência. Informações nutricional,

número de lote, data de validade e registro no órgão

competente – 300 gr

4,10R$        410,00R$         IBITURUNA

33 60 unid Desodorante masculino rollon - 90 ml 4,40R$        264,00R$         AXE

34 18 lata Milho verde em conserva - lata de 200 gr 1,70R$        30,60R$           QUERO
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35 28 unid

Saponáceo - composição do Produto: linear alquilbenzeno

sulfonato de sódio, alcalinizante, carga e fragrância - contém

tensoativo biodegradável - frasco com 300 grs

3,90R$        109,20R$         ASSOLAN

36 30 pcte Orégano - pacote de 50 gr 3,80R$        114,00R$         CHINEZINHO

37 25 pcte Cravo - 20 gr 4,80R$        120,00R$         CHINEZINHO

38 25 pcte Canela em pau - 20 gr 3,30R$        82,50R$           CHINEZINHO

39 25 pcte Canela em pó - 35 gr 4,50R$        112,50R$         CHINEZINHO

40 20 pcte

Coco ralado seco, sem açúcar. Deverá ser elaborado com

endosperma procedente de frutos sãos e maduros, não

poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso, com aspectos

de fragmentos soltos e de cor branca. Parcialmente

desengordurado – pacote de 100 gr

3,00R$        60,00R$           DU COCO

41 20 unid
Farinha para mingau tipo amido de milho - sabor

baunilha/chocolate - 250 gr 
3,60R$        72,00R$           MAIS CERTA

42 20 frasco

Limpador multiuso - limpador multiuso para limpeza pesada,

ideal para limpeza de grandes superfícies (laváveis) como

pisos e azulejos de cozinhas e banheiros – 500 ml

2,70R$        54,00R$           YPÊ

43 5 unid

Adoçante dietético líquido – 100% stevia. Ingredientes: água,

edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, conservantes:

benzoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante: ácido

cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem

acesulfame-k. Unidades de 80 ml 

6,90R$        34,50R$           SVILI

44 30 unid Sabonete líquido para bebês glicerinado - 200 ml 8,90R$        267,00R$         GRANADO

Valor Total 9.777,50R$     

Validade da Proposta 60 dias


