FLAVIO Assinado de
digital por
SANTOS forma
FLAVIO SANTOS
PINHO:0 PINHO:0077363
2212
0773632 Dados:
2022.02.18
15:47:08 -03'00'
212

CPL Bonito <cplbonito2020@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO
3 mensagens
CPL Bonito <cplbonito2020@gmail.com>
Para: negosmg1@hotmail.com

27 de janeiro de 2022 16:02

Em anexo segue a planilha gerada pela Prefeitura Municipal para preenchimento dos preços unitários, referente a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLA PARA ATENDER OS ALUNOS
MATRICULADOS NA REDE EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DO BONITO/PA.

Solicitamos que após o preenchimento da planilha, encaminhe a mesma via e-mail.
OBS: A cotação poderá ser assinada de forma digital caso a empresa prefira.
Certo de contar com seu valioso apoio, agradecemos antecipadamente.

Favor Atestar Recebimento. Atenciosamente.
COTAÇÃO - merenda escolar 70%.docx
84K
Antonio Andrade da Rocha <negosmg1@hotmail.com>
Para: CPL Bonito <cplbonito2020@gmail.com>

31 de janeiro de 2022 14:24

De: CPL Bonito <cplbonito2020@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 27 de janeiro de 2022 17:02
Para: negosmg1@hotmail.com <negosmg1@hotmail.com>
Assunto: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO
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C.N.P.J.: 03.316.302/0001-61

A: Prefeitura Municipal de Bonito
PROPONENTE: COMERCIAL ECONOMICO
FONE FIXO/CELULAR: 91 98428-3081
E-MAIL: negosmg1@hotmail.com
ENDEREÇO: DR TANCREDO NEVES, Centro – S/N
CNPJ: 03.316.302/0001-61

Nº

1

2

DESCRIÇÃO DOS
GÊNEROS

ACHOCOLATADO
EM PÓ

UNID

KG

ADOÇANTE LÍQUIDO
DIETÉTICO
LITRO

QTDE

2500

30

3

AÇÚCAR CRISTAL

KG

8000

4

ALHO

KG

600

ESPECIFICAÇÕES
Composto de açúcar, cacau
lecitinado, maltodextrina, sal,
leite e soro de leite, vitaminas
A, B1, B2, B6, C, D3 e PP e
aromatizantes.
CONTÉM
GLÚTEN.Pacote ou pote até
400 gramas.
Adoçante dietético, à base de
edulcorante natural, líquido
transparente, acondicionado
em embalagem resistente de
plástico atóxico, contendo 80
ml, com identificação na
embalagem
(rótulo)
dos
ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de
fabricação
e
validade.
Validade mínima de 12 (doze)
meses a contar da data de
entrega.
Açúcar cristal branco, isento
de impurezas, acondicionado
em saco plástico atóxico.
Embalagem de 1 Kg, devendo
conter data de fabricação e
validade. Embalagens devem
ser acondicionadas em fardos
de 30 kg.
De
primeira
qualidade,
apresentando
grau
de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para
consumo.
Ausência
de
sujidades, parasitas e larvas.
Roxo especial, em pacote de
100 g.

MARCA

VALOR
UNIT

VALOR

MARATA

R$
16,50

R$

41.250,00

ADOCYL

R$
33,45

R$

1.003,50

CAUAXI

R$
5,20

R$

41.600,00

R$

13.200,00

GRÃO DE R$
OURO
22,00

COMERCIAL ECONÔMICO – R.L.A DA ROCHA
C.N.P.J.: 03.316.302/0001-61
Av. Tancredo Neves, S/N – Centro
CEP: 68.660-000 Fone (091) 8428-3081
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5

ALMÔNDEGAS AO
MOLHO DE TOMATE

KG

6

ARROZ
PARBOLIZADO, TIPO
I

KG

7

ARROZ INTEGRAL

KG

8

AVEIA EM FLOCOS

KG

9

BISCOITO DE
POVILHO

KG

10

BOLACHA SALGADA,
TIPO ÁGUA E SAL

KG

De
carne
bovina
mecanicamente
separada,
arredondadas, íntegras e de
consistência própria, ao molho
1500 de tomate. Lata contendo 420g
e embalagem secundária
contendo 24 latas. Prazo de
validade não inferior a 360
dias.
Arroz parbolizado tipo I.
Embalagem
de
01
kg,
12000
acondicionada em fardos de
30 Kg.
Arroz
integral
tipo
I.
Embalagem
de
01
kg,
1000
acondicionada em fardos de
30 Kg.
Aveia
em
flocos,
acondicionado em embalagem
resistente
de
polietileno
atóxico contendo 250g, com
identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor
6000 nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade.
Isento de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de
entrega.
Polvilho azedo, óleo, leite, sal
refinado iodado e ovo em pó.
Embalagem de 100 gramas.
Deve conter externamente os
dados de identificação e
procedência,
informação
4000
nutricional, número do lote,
data de validade e quantidade
do produto. Deverá apresentar
validade mínima de 06 meses
a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, SEM
GORDURA TRANS, SEM
GORDURA HIDROGENADA
NOS INGREDIENTES sal,
açúcar invertido, amido de
milho, soro de leite, fibra de
aveia, fermento biológico e
melhoradores
de
farinha
(protease
e
xilanase).
Acondicionada em pacotes de
polipropileno,
atóxico
6000
hermeticamente vedados com
no mínimo 400g e embalados
em caixa de papelão limpa,
íntegra e resistente, com 10
embalagens. Deve conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
informação nutricional, número
do lote, data de validade e
quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de
06 meses a partir da data de

BORDON

R$
24,20

R$

36.300,00

ZILMAR

R$
6,20

R$

74.400,00

ZILMAR

R$
7,15

R$

7.150,00

NUTRY

R$
17,00

R$

102.000,00

D’MILLA

R$
25,80

R$

103.200,00

LEAL

R$
4,50

R$

27.000,00

COMERCIAL ECONÔMICO – R.L.A DA ROCHA
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entrega
na
requisitante.

11

BOLACHA INTEGRAL

KG

1000

12

CHARQUE P.A

KG

2500

unidade

Farinha de trigo integral
enriquecida com ferro e ácido
fólico,
SEM
GORDURA
TRANS, SEM GORDURA
HIDROGENADA
NOS
INGREDIENTES, fibra de
trigo, farelo de trigo, extrato de
malte amido de milho, soro de
leite,
fermentos
químicos
(bicarbonato de sódio e
bicarbonato
de
amônio),
estabilizante (lecitina de soja),
fibra de aveia, fermento
biológico e melhoradores de
farinha (protease e xilanase).
Acondicionada em pacotes de
polipropileno,
atóxico
hermeticamente vedados com
no mínimo 400g e embalados
em caixa de papelão limpa,
íntegra e resistente, com 10
embalagens. Deve conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
informação nutricional, número
do lote, data de validade e
quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de
06 meses a partir da data de
entrega
na
unidade
requisitante.
Preparado e composto a base
de carne bovina curada e
salgada,
mecanicamente
selecionada, com cor e cheiro
característico,
embalagem
plástica em PVC à vácuo
apropriada de até 5 kg,
acondicionado em fardo de até
30 kg. NÃO SERÁ ACEITO
JERKED
BEEF
E
CONSERVANTES NITRATO
E NITRITO.

ÁGUIA
SALT

R$
11,99

R$

11.990,00

FAVORITO
GOLD

R$
39,90

R$

99.750,00

COMERCIAL ECONÔMICO – R.L.A DA ROCHA
C.N.P.J.: 03.316.302/0001-61
Av. Tancredo Neves, S/N – Centro
CEP: 68.660-000 Fone (091) 8428-3081
São Miguel do Guamá – Pará

C.N.P.J.: 03.316.302/0001-61

13

CAFÉ

KG

14

CACAU EM PO 100
%

KG

15

COLORÍFICO

KG

Café em pó tipo 1, tradicional,
torrado
e
moído,
com
certificado de selo de pureza
ABIC,
acondicionado
em
embalagem de polietileno
resistente,
atóxica,
tipo
almofada,
contendo
250
gramas, certificado com selo
de
pureza
ABIC,
com
10000
MARATA
identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade.
Isento de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho.
Validade mínima de 04
(quatro) meses a contar da
data de entrega.
Cacau em pó. Não contem
glúten. Embalagem de 200
4000 gramas. Validade mínima de GAROTO
04 (quatro) meses a contar da
data de entrega.

800

16

ERVILHA E MILHO
EM CONSERVA

KG

1000

17

FARINHA DE TRIGO

KG

3000

Produto fino e homogêneo,
produzido com grãos sãos e
maduros, cheiro aromático KIMIMO
característico, sem aditivos,
embalagem plástica de 100gr.
Milho verde em conserva, a
base de: milho e ervilha /água
/ sal Sem conservantes,
acondicionado em embalagem
contendo 200g ou 2 kg (peso
líquido), com identificação na
embalagem
(rótulo)
dos FUGINI
ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento
de material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega
Farinha de Trigo Especial ou
de Primeira, fabricada a partir
de grãos de trigo sãos e
limpos, isentos de matéria
terrosa e parasita e em perfeito
estado de conservação. Não
podendo
estar
úmida
fermentada
ou
rançosa.
Acondicionada em embalagem
de
polietileno
atóxico
MIRELLA
transparente, contendo 01 kg,
com
identificação
na
embalagem
(rótulo)
dos
ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas
e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega.
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R$
39,50

R$

395.000,00

R$
139,00

R$

556.000,00

R$
9,99

R$

7.992,00

R$
14,70

R$

14.700,00

R$
6,70

R$

20.100,00
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18

FERMENTO
QUIMICO

KG

400

19

FEIJÃO CARIOCA
TIPO I

KG

10000

20

LEITE INTEGRAL EM
PÓ

KG

10000

21

LEITE EM PÓ SEM
LACTOSE

KG

100

22

MACARRÃO
SÊMOLA, TIPO
ESPAGUETE

KG

10000

23

MACARRÃO
SEMOLA, TIPO
PARAFUSO
INTEGRAL

KG

10000

24

MASSA SÊMOLA P/
SOPA, TIPO PAI
NOSSO OU
ARGOLINHA

KG

10000

Fermento químico em pó,
acondicionado em embalagem
de
polietileno
atóxico,
contendo
100g,
com
identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade.
Isento de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho.
Validade mínima de 12 (doze)
meses a contar da data de
entrega
Constituído de grãos inteiros e
sadios com teor de umidade
máxima de 15%, isento de
material terroso, sujidades e
mistura de outras variedades e
espécies, acondicionados em
embalagem hermética de 1
Kg, embalados em fardos de
30 kg.
Embalagem
em
pacote
plástico e aluminizado, limpo,
não violados, resistentes,
contendo
200gr,
acondicionados em fardos
plásticos transparentes c/
capacidade para 50 pacotes,
deve ter boa solubilidade e em
uma porção deve conter cerca
de 9% de proteína, 24 % de
cálcio e 4 % sódio, devendo
ser enriquecido com vitamina
A e D.
Proteína isolada de soja, zero
lactose, cálcio no mínimo 118
mg, proteínas no mínimo 3,2
gramas, Pacote de
200
gramas.
Macarrão de sêmola c/ ovos
tipo espaguete, enriquecido
com ferro e ácido fólico,
embalado
em
pacote
hermético de 500g. Validade
de 12 meses. Devem ser
acondicionados em fardos
com capacidade para 10
pacotes.
Macarrão de sêmola c/ ovos
tipo parafuso, enriquecido com
ferro e ácido fólico, farinha de
trigo integral, embalado em
pacote hermético de 500g.
Validade de 12 meses. Devem
ser acondicionados em fardos
com capacidade para 10
pacotes.
Macarrão sêmola para sopa
(tipo pai nosso ou argolinha ),
1ª qualidade, acondicionado
em
embalagem
plástica
transparente e resistente de
500
g.
Devem
ser
acondicionados em fardos
com capacidade para 20
pacotes.

ROYAL

R$
29,99

R$

11.996,00

DONA Dê

R$
8,10

R$

81.000,00

ITAMBÉ

R$
38,70

R$

387.000,00

CCGL

R$
45,80

R$

4.580,00

VITARELLA

R$
5,80

R$

58.000,00

RICOSA

R$
13,50

R$

135.000,00

RICOSA

R$
10,90

R$

109.000,00
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25

MANTEIGA

KG

2000

26

MILHARINA

KG

9000

27

ÓLEO REFINADO,
TIPO DE SOJA

LITRO

2000

28

SAL REFINADO
IODADO

KG

1000

29

VINAGRE

Litro

1000

Manteiga de 1ª qualidade,
peso liquido de 500 gramas
com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido, e
informações de rotulagem
nutricional conforme legislação
vigente. Validade de 6 meses
no mínimo. Registro no
Ministério da Agricultura SIF.
Milharina Flocos de milho,
embalagem com 500 g, com
identifica ção do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido, e
informações de rotulagem
nutricional conforme legislação
vigente.
Óleo comestível, a base de
grãos
de
soja
sem
conservantes, embalagem de
garrafa pet de 900 ml
acondicionadas em caixas c/
capacidade para 20 garrafas.
Sal, tipo fino para aplicação
alimentícia.
Embalagem
plástica
de
01
kg,
acondicionadas em fardo
plástico transparente de 30 kg.
Elaborado
a
base
de
fermentação acético de álcool,
líquido de cor característica,
isento de sujidades e matérias
estranhas.
Embalado
em
frasco plástico contido em
caixa de papelão c/ 12
garrafas 750 ml.

TOURINHO

R$
56,00

R$

112.000,00

NUTRIVITA

R$
6,50

R$

58.500,00

ABC

R$
10,30

R$

20.600,00

NOTA 10

R$
0,98

R$

980,00

CARLITO

R$
3,75

R$

3.750,00

R$
VALOR TOTAL 2.535.041,50

COMERCIAL ECONÔMICO – R.L.A DA ROCHA
C.N.P.J.: 03.316.302/0001-61
Av. Tancredo Neves, S/N – Centro
CEP: 68.660-000 Fone (091) 8428-3081
São Miguel do Guamá – Pará

C.N.P.J.: 03.316.302/0001-61

ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO
DOS
GÊNEROS

CARNE
MOÍDA 2 º

CARNE
BOVINA COM
OSSO

CEBOLA

UNID

KG

KG

KG

QTDE.

ESPECIFICAÇÕES

MARCA

VALOR
UNIT

VALOR

6000

Congelada, de 2° categoria tipo
musculo
dianteiro
in
natura,
congelada, sem gordura, sem
pelanca, sem sebo. Com aspecto,
cor e cheiro característicos. Livre de
parasitas, micróbios e qualquer
substância nociva. Embalagem:
deve estar intacta, polietileno,
transparente, atóxica, contendo 01 a QUALITY
5 kg. Na embalagem deve conter as BEEF
seguintes informações: identificação
da empresa, peso, data de
processamento e data de validade,
identificação do tipo de carne,
carimbo de inspeção estadual ou
federal. Prazo de validade mínimo
03 meses a contar a partir da data
de entrega.

R$ 21,45

R$

128.700,00

8000

Carne Bovina paleta (Pá) ou agulha
com Osso. Carne bovina de
segunda, de qualidade, bovina, sem
gordura. Com aspecto, cor e cheiro
característicos. Livre de parasitas,
micróbios e qualquer substância
nociva. Embalagem: deve estar
intacta, polietileno, transparente,
atóxica, contendo 01 a 5 kg. Na QUALITY
embalagem
deve
conter
as BEEF
seguintes informações: identificação
da empresa, peso, data de
processamento e data de validade,
identificação do tipo de carne,
carimbo de inspeção estadual ou
federal. Prazo de validade mínimo
03 meses a contar a partir da data
de entrega

R$ 23,90

R$

191.200,00

1000

Cebola branca, fresca, extra, com as
extremidades firmes, cor brilhante,
haste bem seca. Isento de broto,
enfermidades, lesões de origem
física, mecânica ou biológica, REGIONAL
substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à
superfície externa, insetos, parasitas
e larvas.

R$

R$

5.800,00
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4

5

6

FILE DE GO

OVO

FILE DE
PEITO DE
FRANGO
SEM OSSO
CONGELADO

KG

DUZIA

KG

2000

Cortado em postas, sem pele ,sem
espinha, congelado. Embalagem:
deve estar intacta, polietileno,
transparente, atóxica, contendo 01
kg. Na embalagem deve conter as
seguintes informações: identificação
da empresa, peso, data de REGIONAL
processamento e data de validade,
identificação do tipo de carne,
carimbo de inspeção estadual ou
federal. Prazo de validade mínimo
02 meses a contar a partir da data
de entrega.

R$ 32,90

R$

65.800,00

400

Casca áspera e fosca, não
apresentando
rachaduras
e
sujidades, com identificação do SASAMOTO
registro sanitário e prazo de
validade.

R$

7,50

R$

3.000,00

Peito de Frango, file, sem osso,
limpo, magro, não temperado,
congelado, proveniente de aves
sadias, abatidas sob inspeção
veterinária, apresentando cor e odor
característicos. Isento de: vestígio
de
descongelamento,
cor
esverdeada,
odor
forte
e
desagradável, parasitas, sujidades,
larvas e qualquer substância
contaminante. Acondicionado em CANÇÃO
embalagem de polietileno atóxica,
resistente, peso líquido de 1 kg,
contendo
na
embalagem
a
identificação do produto, peso,
marca do fabricante, prazo de
validade, carimbos oficiais e selo de
inspeção do órgão competente e
data de embalagem. Validade
mínima de 06 (seis) meses, a contar
da data de entrega.

R$ 23,50

R$

376.000,00

16000

R$
VALOR TOTAL 770.500,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS
Assinado de forma

RLA
digital por R L A
ROCHA:0331 ROCHA:033163020001
61
2022.01.31
6302000161 Dados:
14:21:51 -03'00'
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Em anexo segue a planilha gerada pela Prefeitura Municipal para preenchimento dos preços unitários, referente a
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ECONOMICO ALIMENTOS
A.M.A DA ROCHA – ME
e-mail: fiscaleconomico1@hotmail.com
Proponente:
Endereço:

A.M.A DA ROCHA
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
SAO MANOEL Cidade/UF: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ UF: PA

Bairro:
CEP:
CNPJ / MF:

68.660-000
10.496.117/0001-61.Inscrição Estadual: 15.280.217-7

(O)A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s)
item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de
licitação cabível.
Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras/serviços,
reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s)item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos
desde que haja conveniência para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA.

_________________________

Nº

1

DESCRIÇÃO DOS
GÊNEROS

ACHOCOLATADO
EM PÓ

UNID

KG

QTDE

2500

2

ADOÇANTE
LÍQUIDO
DIETÉTICO

3

AÇÚCAR CRISTAL

KG

8000

4

ALHO

KG

600

LITRO

30

ESPECIFICAÇÕES

MARCA

Composto de açúcar, cacau
lecitinado, maltodextrina, sal,
leite e soro de leite, vitaminas A,
B1, B2, B6, C, D3 e PP e MARATA
aromatizantes.
CONTÉM
GLÚTEN.Pacote ou pote até 400
gramas.
Adoçante dietético, à base de
edulcorante
natural,
líquido
transparente, acondicionado em
embalagem
resistente
de
plástico atóxico, contendo 80 ml,
com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade.
Validade mínima de 12 (doze)
meses a contar da data de
entrega.
Açúcar cristal branco, isento de
impurezas, acondicionado em
saco
plástico
atóxico.
Embalagem de 1 Kg, devendo
conter data de fabricação e
validade. Embalagens devem ser
acondicionadas em fardos de 30
kg.
De
primeira
qualidade,
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas
para
consumo.
Ausência de sujidades, parasitas
e larvas. Roxo especial, em
pacote de 100 g.

VALOR UNIT

VALOR

R$

16,00

R$

40.000,00

ADOCYL

R$

33,00

R$

990,00

CAUAXI

R$

4,99

R$

39.920,00

R$

22,90

R$

13.740,00

GRÃO
OURO

DE
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ALMÔNDEGAS AO
MOLHO DE
TOMATE

KG

1500

6

ARROZ
PARBOLIZADO,
TIPO I

KG

12000

7

ARROZ INTEGRAL

KG

1000

8

AVEIA EM FLOCOS

KG

6000

9

10

BISCOITO DE
POVILHO

BOLACHA
SALGADA, TIPO
ÁGUA E SAL

KG

KG

De carne bovina mecanicamente
separada,
arredondadas,
íntegras e de consistência
própria, ao molho de tomate.
Lata
contendo
420g
e
embalagem secundária contendo
24 latas. Prazo de validade não
inferior a 360 dias.
Arroz
parbolizado
tipo
I.
Embalagem
de
01
kg,
acondicionada em fardos de 30
Kg.
Arroz integral tipo I. Embalagem
de 01 kg, acondicionada em
fardos de 30 Kg.
Aveia em flocos, acondicionado
em embalagem resistente de
polietileno
atóxico
contendo
250g, com identificação na
embalagem
(rótulo)
dos
ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e
material
estranho.
Validade
mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega.

BORDON

R$

24,00

R$

36.000,00

ZILMAR

R$

6,20

R$

74.400,00

ZILMAR

R$

7,15

R$

7.150,00

NUTRY

R$

17,80

R$

106.800,00

4000

Polvilho azedo, óleo, leite, sal
refinado iodado e ovo em pó.
Embalagem de 100 gramas.
Deve conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência,
informação
D’MILLA
nutricional, número do lote, data
de validade e quantidade do
produto.
Deverá
apresentar
validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na
unidade requisitante.

R$

25,60

R$

102.400,00

6000

Farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, SEM
GORDURA
TRANS,
SEM
GORDURA
HIDROGENADA
NOS
INGREDIENTES
sal,
açúcar invertido, amido de milho,
soro de leite, fibra de aveia,
fermento
biológico
e
melhoradores
de
farinha
(protease
e
xilanase).
Acondicionada em pacotes de
polipropileno,
atóxico
hermeticamente vedados com no LEAL
mínimo 400g e embalados em
caixa de papelão limpa, íntegra e
resistente, com 10 embalagens.
Deve conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência,
informação
nutricional, número do lote, data
de validade e quantidade do
produto.
Deverá
apresentar
validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na
unidade requisitante.

R$

4,50

R$

27.000,00
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12

BOLACHA
INTEGRAL

CHARQUE P.A

13

CAFÉ

14

CACAU EM PO 100
%

15

16

COLORÍFICO

ERVILHA E MILHO
EM CONSERVA

KG

KG

KG

KG

KG

KG

1000

Farinha
de
trigo
integral
enriquecida com ferro e ácido
fólico, SEM GORDURA TRANS,
SEM
GORDURA
HIDROGENADA
NOS
INGREDIENTES, fibra de trigo,
farelo de trigo, extrato de malte
amido de milho, soro de leite,
fermentos químicos (bicarbonato
de sódio e bicarbonato de
amônio), estabilizante (lecitina de
soja), fibra de aveia, fermento
biológico e melhoradores de
farinha (protease e xilanase).
Acondicionada em pacotes de ÁGUIA SALT
polipropileno,
atóxico
hermeticamente vedados com no
mínimo 400g e embalados em
caixa de papelão limpa, íntegra e
resistente, com 10 embalagens.
Deve conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência,
informação
nutricional, número do lote, data
de validade e quantidade do
produto.
Deverá
apresentar
validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na
unidade requisitante.

R$

11,95

R$

11.950,00

2500

Preparado e composto a base de
carne bovina curada e salgada,
mecanicamente
selecionada,
com cor e cheiro característico,
embalagem plástica em PVC à
FAVORITO
vácuo apropriada de até 5 kg,
GOLD
acondicionado em fardo de até
30 kg. NÃO SERÁ ACEITO
JERKED
BEEF
E
CONSERVANTES NITRATO E
NITRITO.

R$

39,90

R$

99.750,00

10000

Café em pó tipo 1, tradicional,
torrado e moído, com certificado
de selo de pureza ABIC,
acondicionado em embalagem
de polietileno resistente, atóxica,
tipo almofada, contendo 250
gramas, certificado com selo de
pureza ABIC, com identificação
MARATA
na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e
material
estranho.
Validade
mínima de 04 (quatro) meses a
contar da data de entrega.

R$

39,00

R$

390.000,00

4000

Cacau em pó. Não contem
glúten.
Embalagem de 200
gramas. Validade mínima de 04 GAROTO
(quatro) meses a contar da data
de entrega.

R$

138,00

R$

552.000,00

800

Produto fino e homogêneo,
produzido com grãos sãos e
maduros,
cheiro
aromático KIMIMO
característico,
sem
aditivos,
embalagem plástica de 100gr.

R$

9,80

R$

7.840,00

1000

Milho verde em conserva, a base
de: milho e ervilha /água / sal
Sem
conservantes,
acondicionado em embalagem
contendo 200g ou 2 kg (peso
líquido), com identificação na
FUGINI
embalagem
(rótulo)
dos
ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de
material
estranho.
Validade
mínima de 06 (seis) meses a

R$

14,50

R$

14.500,00

3
ECONOMICO ALIMENTOS
A.M.A DA ROCHA - ME
AV. Tancredo Neves, S/N - TEL: (91) 99142-6949/ CEP: 68660000 – São Miguel do Guamá - PA
CNPJ: 10.496.117/0001-61
e-mail: fiscaleconomico1@hotmail.com

ECONOMICO ALIMENTOS
A.M.A DA ROCHA – ME
e-mail: fiscaleconomico1@hotmail.com
contar da data de entrega

17

FARINHA DE
TRIGO

KG

3000

18

FERMENTO
QUIMICO

KG

400

19

FEIJÃO CARIOCA
TIPO I

KG

10000

20

LEITE INTEGRAL
EM PÓ

KG

10000

21

LEITE EM PÓ SEM
LACTOSE

KG

100

22

MACARRÃO
SÊMOLA, TIPO
ESPAGUETE

KG

10000

Farinha de Trigo Especial ou de
Primeira, fabricada a partir de
grãos de trigo sãos e limpos,
isentos de matéria terrosa e
parasita e em perfeito estado de
conservação. Não podendo estar
úmida fermentada ou rançosa.
Acondicionada em embalagem
de
polietileno
atóxico
transparente, contendo 01 kg,
com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade.
Isento de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de
entrega.
Fermento químico em pó,
acondicionado em embalagem
de polietileno atóxico, contendo
100g, com identificação na
embalagem
(rótulo)
dos
ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e
material
estranho.
Validade
mínima de 12 (doze) meses a
contar da data de entrega
Constituído de grãos inteiros e
sadios com teor de umidade
máxima de 15%, isento de
material terroso, sujidades e
mistura de outras variedades e
espécies, acondicionados em
embalagem hermética de 1 Kg,
embalados em fardos de 30 kg.
Embalagem em pacote plástico
e aluminizado, limpo, não
violados, resistentes, contendo
200gr, acondicionados em fardos
plásticos
transparentes
c/
capacidade para 50 pacotes,
deve ter boa solubilidade e em
uma porção deve conter cerca
de 9% de proteína, 24 % de
cálcio e 4 % sódio, devendo ser
enriquecido com vitamina A e D.
Proteína isolada de soja, zero
lactose, cálcio no mínimo 118
mg, proteínas no mínimo 3,2
gramas, Pacote de 200 gramas.
Macarrão de sêmola c/ ovos tipo
espaguete, enriquecido com
ferro e ácido fólico, embalado em
pacote hermético de 500g.
Validade de 12 meses. Devem
ser acondicionados em fardos
com
capacidade
para
10
pacotes.

MIRELLA

R$

6,50

R$

19.500,00

ROYAL

R$

29,30

R$

11.720,00

DONA Dê

R$

8,10

R$

81.000,00

ITAMBÉ

R$

38,15

R$

381.500,00

CCGL

R$

45,00

R$

4.500,00

VITARELLA

R$

5,50

R$

55.000,00
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23

MACARRÃO
SEMOLA, TIPO
PARAFUSO
INTEGRAL

24

MASSA SÊMOLA
P/ SOPA, TIPO PAI
NOSSO OU
ARGOLINHA

KG

KG

10000

Macarrão de sêmola c/ ovos tipo
parafuso, enriquecido com ferro
e ácido fólico, farinha de trigo
integral, embalado em pacote
RICOSA
hermético de 500g. Validade de
12
meses.
Devem
ser
acondicionados em fardos com
capacidade para 10 pacotes.

R$

12,34

R$

123.400,00

10000

Macarrão sêmola para sopa (tipo
pai nosso ou argolinha ), 1ª
qualidade, acondicionado em
embalagem plástica transparente RICOSA
e resistente de 500 g. Devem ser
acondicionados em fardos com
capacidade para 20 pacotes.

R$

10,90

R$

109.000,00

TOURINHO

R$

56,00

R$

112.000,00

NUTRIVITA

R$

6,20

R$

55.800,00

ABC

R$

10,40

R$

20.800,00

NOTA 10

R$

1,10

R$

1.100,00

CARLITO

R$

3,80

R$

3.800,00

25

MANTEIGA

KG

2000

26

MILHARINA

KG

9000

27

ÓLEO REFINADO,
TIPO DE SOJA

LITRO

2000

28

SAL REFINADO
IODADO

KG

1000

29

VINAGRE

Litro

1000

Manteiga de 1ª qualidade, peso
liquido de 500 gramas com
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade
e peso líquido, e informações de
rotulagem nutricional conforme
legislação vigente. Validade de 6
meses no mínimo. Registro no
Ministério da Agricultura SIF.
Milharina
Flocos de milho,
embalagem com 500 g, com
identifica ção do produto, marca
do fabricante, prazo de validade
e peso líquido, e informações de
rotulagem nutricional conforme
legislação vigente.
Óleo comestível, a base de
grãos de soja sem conservantes,
embalagem de garrafa pet de
900 ml acondicionadas em
caixas c/ capacidade para 20
garrafas.
Sal, tipo fino para aplicação
alimentícia. Embalagem plástica
de 01 kg, acondicionadas em
fardo plástico transparente de 30
kg.
Elaborado
a
base
de
fermentação acético de álcool,
líquido de cor característica,
isento de sujidades e matérias
estranhas. Embalado em frasco
plástico contido em caixa de
papelão c/ 12 garrafas 750 ml.

VALOR TOTAL

R$

2.503.560,00
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1

2

3

DESCRIÇÃO
DOS
GÊNEROS

CARNE
MOÍDA 2 º

CARNE
BOVINA COM
OSSO

CEBOLA

UNID

KG

KG

KG

QTDE.

ESPECIFICAÇÕES

MARCA

VALOR
UNIT

VALOR

6000

Congelada, de 2° categoria tipo
musculo dianteiro in natura,
congelada, sem gordura, sem
pelanca, sem sebo. Com
aspecto,
cor
e
cheiro
característicos.
Livre
de
parasitas, micróbios e qualquer
substância nociva. Embalagem:
deve estar intacta, polietileno,
transparente, atóxica, contendo
QUALITY
01 a 5 kg. Na embalagem deve
BEEF
conter
as
seguintes
informações: identificação da
empresa,
peso,
data
de
processamento e data de
validade, identificação do tipo
de carne, carimbo de inspeção
estadual ou federal. Prazo de
validade mínimo 03 meses a
contar a partir da data de
entrega.

R$
22,50

R$
135.000,00

8000

Carne Bovina paleta (Pá) ou
agulha com Osso. Carne bovina
de segunda, de qualidade,
bovina, sem gordura. Com
aspecto,
cor
e
cheiro
característicos.
Livre
de
parasitas, micróbios e qualquer
substância nociva. Embalagem:
deve estar intacta, polietileno,
transparente, atóxica, contendo
QUALITY
01 a 5 kg. Na embalagem deve
BEEF
conter
as
seguintes
informações: identificação da
empresa,
peso,
data
de
processamento e data de
validade, identificação do tipo
de carne, carimbo de inspeção
estadual ou federal. Prazo de
validade mínimo 03 meses a
contar a partir da data de
entrega

R$
24,00

R$
192.000,00

1000

Cebola branca, fresca, extra,
com as extremidades firmes,
cor brilhante, haste bem seca.
Isento de broto, enfermidades,
lesões
de
origem
física,
REGIONAL
mecânica
ou
biológica,
substâncias terrosas, sujidades
ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, insetos,
parasitas e larvas.

R$
5,60

R$
5.600,00
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4

5

6

FILE DE GO

OVO

FILE DE
PEITO DE
FRANGO
SEM OSSO
CONGELADO

KG

DUZIA

KG

2000

Cortado em postas, sem pele
,sem espinha,
congelado.
Embalagem: deve estar intacta,
polietileno,
transparente,
atóxica, contendo 01 kg. Na
embalagem deve conter as
seguintes
informações:
identificação da empresa, peso, REGIONAL
data de processamento e data
de validade, identificação do
tipo de carne, carimbo de
inspeção estadual ou federal.
Prazo de validade mínimo 02
meses a contar a partir da data
de entrega.

400

Casca áspera e fosca, não
apresentando rachaduras e
R$
sujidades, com identificação do SASAMOTO
6,99
registro sanitário e prazo de
validade.

R$
2.796,00

Peito de Frango, file, sem osso,
limpo, magro, não temperado,
congelado, proveniente de aves
sadias, abatidas sob inspeção
veterinária, apresentando cor e
odor característicos. Isento de:
vestígio de descongelamento,
cor esverdeada, odor forte e
desagradável,
parasitas,
sujidades, larvas e qualquer
substância
contaminante.
Acondicionado em embalagem CANÇÃO
de
polietileno
atóxica,
resistente, peso líquido de 1 kg,
contendo na embalagem a
identificação do produto, peso,
marca do fabricante, prazo de
validade, carimbos oficiais e
selo de inspeção do órgão
competente
e
data
de
embalagem. Validade mínima
de 06 (seis) meses, a contar da
data de entrega.

R$
364.800,00

16000

R$
33,00

R$
66.000,00

R$
22,80

R$
VALOR TOTAL 766.196,00
Condições de pagamento:__________________
Validade da proposta: 60 Dias
Prazo da entrega:_______Dias

Valor das mercadorias: ___________________________
Impostos: __________________________
Descontos: _________________________
Valor do Pedido: ________________________

Valor por extenso:_____________________________________________________________________________

________________________________
Assinatura do Proponente e

Data: 31/01/2021

Assinado de forma
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CPL Bonito <cplbonito2020@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO
2 mensagens
CPL Bonito <cplbonito2020@gmail.com>
Para: mbmcomercio@outlook.pt

27 de janeiro de 2022 15:19

Em anexo segue a planilha gerada pela Prefeitura Municipal para preenchimento dos preços unitários, referente a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLA PARA ATENDER OS ALUNOS
MATRICULADOS NA REDE EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DO BONITO/PA.

Solicitamos que após o preenchimento da planilha, encaminhe a mesma via e-mail.
OBS: A cotação poderá ser assinada de forma digital caso a empresa prefira.
Certo de contar com seu valioso apoio, agradecemos antecipadamente.

Favor Atestar Recebimento. Atenciosamente.
COTAÇÃO - merenda escolar 70%.docx
84K
MAYARA BARBOSA <mbmcomercio@outlook.pt>
Para: CPL Bonito <cplbonito2020@gmail.com>

Enviado do Email para Windows
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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MAYARA BARBOSA DE AMORIM
C.N.P.J.: 24.114.986/0001-99

Proponente:
Endereço:
Bairro:
CEP:
CNPJ / MF:

MAYARA BARBOSA DE AMORIM
CANTIDIO NUNES
SAO MANOEL Cidade/UF:. São Miguel do Guamá UF: PA
68.660-000
24.114.986/0001-99 Inscrição Estadual: 15.513.962-2

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS

Nº

DESCRIÇÃO DOS
GÊNEROS

UNID

QTDE

1

ACHOCOLATADO
EM PÓ

2

ADOÇANTE
LÍQUIDO
DIETÉTICO

3

AÇÚCAR CRISTAL

KG

8000

4

ALHO

KG

600

5

ALMÔNDEGAS AO
MOLHO DE
TOMATE

KG

1500

KG

2500

LITRO

30

ESPECIFICAÇÕES
Composto de açúcar, cacau
lecitinado, maltodextrina, sal, leite
e soro de leite, vitaminas A, B1,
B2, B6, C, D3 e PP e
aromatizantes.
CONTÉM
GLÚTEN.Pacote ou pote até 400
gramas.
Adoçante dietético, à base de
edulcorante
natural,
líquido
transparente, acondicionado em
embalagem resistente de plástico
atóxico, contendo 80 ml, com
identificação
na
embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data
de
fabricação
e
validade.
Validade mínima de 12 (doze)
meses a contar da data de
entrega.
Açúcar cristal branco, isento de
impurezas, acondicionado em
saco plástico atóxico. Embalagem
de 1 Kg, devendo conter data de
fabricação
e
validade.
Embalagens
devem
ser
acondicionadas em fardos de 30
kg.
De
primeira
qualidade,
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas
para
consumo.
Ausência de sujidades, parasitas
e larvas. Roxo especial, em
pacote de 100 g.
De carne bovina mecanicamente
separada, arredondadas, íntegras
e de consistência própria, ao
molho de tomate. Lata contendo
420g e embalagem secundária
contendo 24 latas. Prazo de
validade não inferior a 360 dias.

MARCA

VALOR
UNIT

VALOR

MARATA

R$ 13,99

R$
34.975,00

ADOCYL

R$ 33,04

R$
991,20

CAUAXI

R$

5,06

R$
40.480,00

GRÃO DE
OURO

R$ 22,70

R$
13.620,00

BORDON

R$ 23,49

R$
35.235,00
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6

ARROZ
PARBOLIZADO,
TIPO I

KG

12000

7

ARROZ INTEGRAL

KG

1000

8

AVEIA EM FLOCOS

KG

6000

9

BISCOITO DE
POVILHO

KG

4000

10

BOLACHA
SALGADA, TIPO
ÁGUA E SAL

KG

6000

Arroz
parbolizado
tipo
I.
Embalagem
de
01
kg,
ZILMAR
acondicionada em fardos de 30
Kg.
Arroz integral tipo I. Embalagem
de 01 kg, acondicionada em ZILMAR
fardos de 30 Kg.
Aveia em flocos, acondicionado
em embalagem resistente de
polietileno atóxico contendo 250g,
com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data NUTRY
de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e
material
estranho.
Validade
mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega.
Polvilho azedo, óleo, leite, sal
refinado iodado e ovo em pó.
Embalagem de 100 gramas. Deve
conter externamente os dados de
identificação
e
procedência,
informação nutricional, número do D’MILLA
lote, data de validade e
quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante.
Farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, SEM
GORDURA
TRANS,
SEM
GORDURA
HIDROGENADA
NOS INGREDIENTES sal, açúcar
invertido, amido de milho, soro de
leite, fibra de aveia, fermento
biológico e melhoradores de
farinha (protease e xilanase).
Acondicionada em pacotes de
polipropileno,
atóxico
hermeticamente vedados com no
LEAL
mínimo 400g e embalados em
caixa de papelão limpa, íntegra e
resistente, com 10 embalagens.
Deve conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência,
informação
nutricional, número do lote, data
de validade e quantidade do
produto.
Deverá
apresentar
validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na
unidade requisitante.
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R$

4,16

R$
49.920,00

R$

4,16

R$
4.160,00

R$ 18,99

R$
113.940,00

R$ 24,95

R$
99.800,00

R$

R$
25.200,00

4,20
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11

BOLACHA
INTEGRAL

KG

12

CHARQUE P.A

KG

13

CAFÉ

KG

14

CACAU EM PO 100
%

KG

15

COLORÍFICO

KG

Farinha
de
trigo
integral
enriquecida com ferro e ácido
fólico, SEM GORDURA TRANS,
SEM
GORDURA
HIDROGENADA
NOS
INGREDIENTES, fibra de trigo,
farelo de trigo, extrato de malte
amido de milho, soro de leite,
fermentos químicos (bicarbonato
de sódio e bicarbonato de
amônio), estabilizante (lecitina de
soja), fibra de aveia, fermento
biológico e melhoradores de
farinha (protease e xilanase).
1000 Acondicionada em pacotes de
polipropileno,
atóxico
hermeticamente vedados com no
mínimo 400g e embalados em
caixa de papelão limpa, íntegra e
resistente, com 10 embalagens.
Deve conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência,
informação
nutricional, número do lote, data
de validade e quantidade do
produto.
Deverá
apresentar
validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na
unidade requisitante.
Preparado e composto a base de
carne bovina curada e salgada,
mecanicamente
selecionada,
com cor e cheiro característico,
embalagem plástica em PVC à
2500 vácuo apropriada de até 5 kg,
acondicionado em fardo de até 30
kg.
NÃO
SERÁ
ACEITO
JERKED
BEEF
E
CONSERVANTES NITRATO E
NITRITO.
Café em pó tipo 1, tradicional,
torrado e moído, com certificado
de selo de pureza ABIC,
acondicionado em embalagem de
polietileno resistente, atóxica, tipo
almofada, contendo 250 gramas,
certificado com selo de pureza
ABIC, com identificação na
10000
embalagem
(rótulo)
dos
ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e
material
estranho.
Validade
mínima de 04 (quatro) meses a
contar da data de entrega.
Cacau em pó. Não contem glúten.
Embalagem de 200 gramas.
4000 Validade mínima de 04 (quatro)
meses a contar da data de
entrega.

800

ÁGUIA
SALT

R$ 11,85

R$
11.850,00

FAVORITO
GOLD

R$ 38,99

R$
97.475,00

MARATA

R$ 37,80

R$
378.000,00

GAROTO

R$
139,95

R$
559.800,00

R$ 10,00

R$
8.000,00

Produto fino e homogêneo,
produzido com grãos sãos e
maduros,
cheiro
aromático KIMIMO
característico,
sem
aditivos,
embalagem plástica de 100gr.
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16

ERVILHA E MILHO
EM CONSERVA

KG

17

FARINHA DE
TRIGO

KG

18

FERMENTO
QUIMICO

KG

19

FEIJÃO CARIOCA
TIPO I

KG

20

LEITE INTEGRAL
EM PÓ

KG

21

LEITE EM PÓ SEM
LACTOSE

KG

Milho verde em conserva, a base
de: milho e ervilha /água / sal Sem
conservantes, acondicionado em
embalagem contendo 200g ou 2
kg
(peso
líquido),
com
identificação
na
embalagem
1000
(rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data
de fabricação e validade. Isento
de material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega
Farinha de Trigo Especial ou de
Primeira, fabricada a partir de
grãos de trigo sãos e limpos,
isentos de matéria terrosa e
parasita e em perfeito estado de
conservação. Não podendo estar
úmida fermentada ou rançosa.
Acondicionada em embalagem de
polietileno atóxico transparente,
3000
contendo 01 kg, com identificação
na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e
material
estranho.
Validade
mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega.
Fermento químico em pó,
acondicionado em embalagem de
polietileno atóxico, contendo
100g, com identificação na
embalagem
(rótulo)
dos
ingredientes, valor nutricional,
400
peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e
material
estranho.
Validade
mínima de 12 (doze) meses a
contar da data de entrega
Constituído de grãos inteiros e
sadios com teor de umidade
máxima de 15%, isento de
material terroso, sujidades e
10000
mistura de outras variedades e
espécies, acondicionados em
embalagem hermética de 1 Kg,
embalados em fardos de 30 kg.
Embalagem em pacote plástico e
aluminizado, limpo, não violados,
resistentes, contendo 200gr,
acondicionados
em
fardos
plásticos
transparentes
c/
10000 capacidade para 50 pacotes,
deve ter boa solubilidade e em
uma porção deve conter cerca de
9% de proteína, 24 % de cálcio e
4 % sódio, devendo ser
enriquecido com vitamina A e D.
Proteína isolada de soja, zero
lactose, cálcio no mínimo 118 mg,
100
proteínas no mínimo 3,2 gramas,
Pacote de 200 gramas.

FUGINI

R$ 14,79

R$
14.790,00

MIRELLA

R$

5,15

R$
15.450,00

ROYAL

R$ 27,99

R$
11.196,00

DONA Dê

R$

R$
79.900,00

ITAMBÉ

R$ 38,18

R$
381.800,00

CCGL

R$ 45,99

R$
4.599,00
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22

23

24

25

26

27

28

29

Macarrão de sêmola c/ ovos tipo
espaguete, enriquecido com ferro
MACARRÃO
e ácido fólico, embalado em
SÊMOLA, TIPO
KG
10000 pacote hermético de 500g.
ESPAGUETE
Validade de 12 meses. Devem ser
acondicionados em fardos com
capacidade para 10 pacotes.
Macarrão de sêmola c/ ovos tipo
parafuso, enriquecido com ferro e
MACARRÃO
ácido fólico, farinha de trigo
SEMOLA, TIPO
integral, embalado em pacote
KG
10000
PARAFUSO
hermético de 500g. Validade de
INTEGRAL
12
meses.
Devem
ser
acondicionados em fardos com
capacidade para 10 pacotes.
Macarrão sêmola para sopa (tipo
pai nosso ou argolinha ), 1ª
MASSA SÊMOLA P/
qualidade, acondicionado em
SOPA, TIPO PAI
KG
10000 embalagem plástica transparente
NOSSO OU
e resistente de 500 g. Devem ser
ARGOLINHA
acondicionados em fardos com
capacidade para 20 pacotes.
Manteiga de 1ª qualidade, peso
liquido de 500 gramas com
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e
MANTEIGA
KG
2000 peso líquido, e informações de
rotulagem nutricional conforme
legislação vigente. Validade de 6
meses no mínimo. Registro no
Ministério da Agricultura SIF.
Milharina
Flocos de milho,
embalagem com 500 g, com
identifica ção do produto, marca
MILHARINA
KG
9000 do fabricante, prazo de validade e
peso líquido, e informações de
rotulagem nutricional conforme
legislação vigente.
Óleo comestível, a base de grãos
de soja sem conservantes,
ÓLEO REFINADO,
LITRO 2000 embalagem de garrafa pet de 900
TIPO DE SOJA
ml acondicionadas em caixas c/
capacidade para 20 garrafas.
Sal, tipo fino para aplicação
alimentícia. Embalagem plástica
SAL REFINADO
KG
1000 de 01 kg, acondicionadas em
IODADO
fardo plástico transparente de 30
kg.
Elaborado a base de fermentação
acético de álcool, líquido de cor
característica, isento de sujidades
VINAGRE
Litro 1000 e matérias estranhas. Embalado
em frasco plástico contido em
caixa de papelão c/ 12 garrafas
750 ml.

5,99

R$
59.900,00

VITARELLA

R$

RICOSA

R$ 10,70

R$
107.000,00

RICOSA

R$ 10,70

R$
107.000,00

TOURINHO

R$ 55,00

R$
110.000,00

NUTRIVITA

R$

5,18

R$
46.620,00

ABC

R$ 10,30

R$
20.600,00

NOTA 10

R$

0,85

R$
850,00

CARLITO

R$

3,60

R$
3.600,00

R$
VALOR TOTAL 2.436.751,20

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS
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ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO
DOS
GÊNEROS

CARNE
MOÍDA 2 º

CARNE
BOVINA COM
OSSO

CEBOLA

UNID

KG

KG

KG

QTDE.

ESPECIFICAÇÕES

MARCA

VALOR
UNIT

VALOR

6000

Congelada, de 2° categoria tipo
musculo
dianteiro
in
natura,
congelada, sem gordura, sem
pelanca, sem sebo. Com aspecto,
cor e cheiro característicos. Livre de
parasitas, micróbios e qualquer
substância nociva. Embalagem:
deve estar intacta, polietileno,
transparente, atóxica, contendo 01 a QUALITY
5 kg. Na embalagem deve conter as BEEF
seguintes informações: identificação
da empresa, peso, data de
processamento e data de validade,
identificação do tipo de carne,
carimbo de inspeção estadual ou
federal. Prazo de validade mínimo
03 meses a contar a partir da data
de entrega.

R$ 21,00

R$
126.000,00

8000

Carne Bovina paleta (Pá) ou agulha
com Osso. Carne bovina de
segunda, de qualidade, bovina, sem
gordura. Com aspecto, cor e cheiro
característicos. Livre de parasitas,
micróbios e qualquer substância
nociva. Embalagem: deve estar
intacta, polietileno, transparente,
atóxica, contendo 01 a 5 kg. Na QUALITY
embalagem
deve
conter
as BEEF
seguintes informações: identificação
da empresa, peso, data de
processamento e data de validade,
identificação do tipo de carne,
carimbo de inspeção estadual ou
federal. Prazo de validade mínimo
03 meses a contar a partir da data
de entrega

R$ 24,49

R$
195.920,00

1000

Cebola branca, fresca, extra, com as
extremidades firmes, cor brilhante,
haste bem seca. Isento de broto,
enfermidades, lesões de origem
física, mecânica ou biológica, REGIONAL
substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à
superfície externa, insetos, parasitas
e larvas.

R$

R$
4.990,00
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4

5

6

FILE DE GO

OVO

FILE DE
PEITO DE
FRANGO
SEM OSSO
CONGELADO

KG

DUZIA

KG

2000

Cortado em postas, sem pele ,sem
espinha, congelado. Embalagem:
deve estar intacta, polietileno,
transparente, atóxica, contendo 01
kg. Na embalagem deve conter as
seguintes informações: identificação
da empresa, peso, data de REGIONAL
processamento e data de validade,
identificação do tipo de carne,
carimbo de inspeção estadual ou
federal. Prazo de validade mínimo
02 meses a contar a partir da data
de entrega.

R$ 31,49

R$
62.980,00

400

Casca áspera e fosca, não
apresentando
rachaduras
e
sujidades, com identificação do SASAMOTO
registro sanitário e prazo de
validade.

R$

R$
2.520,00

Peito de Frango, file, sem osso,
limpo, magro, não temperado,
congelado, proveniente de aves
sadias, abatidas sob inspeção
veterinária, apresentando cor e odor
característicos. Isento de: vestígio
de
descongelamento,
cor
esverdeada,
odor
forte
e
desagradável, parasitas, sujidades,
larvas e qualquer substância
contaminante. Acondicionado em CANÇÃO
embalagem de polietileno atóxica,
resistente, peso líquido de 1 kg,
contendo
na
embalagem
a
identificação do produto, peso,
marca do fabricante, prazo de
validade, carimbos oficiais e selo de
inspeção do órgão competente e
data de embalagem. Validade
mínima de 06 (seis) meses, a contar
da data de entrega.

R$ 22,49

16000

6,30

R$
359.840,00

R$
VALOR TOTAL 752.250,00
Validade da proposta: 60 Dias
Assinado de forma
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