PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
Praça Francisco Rodrigues dos Santos, 22 – Centro.
CEP 37527–000 – CONCEIÇÃO DAS PEDRAS – MINAS GERAIS
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL
PROCESSO LICITATORIO Nº 19/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018
A pregoeira do Município de Conceição das Pedras torna publico a todas as empresas interessadas em
participar do certame em destaque a RETIFICAÇÃO do edital do Pregão Presencial nº 09/2018, houve um equivoco
no anexo I e no anexo VII que consiste em um erro de digitação nas planilhas em relação a quantidade e o valor
unitário e valor total,a proposta de coleta que se encontra no site está correta,conforme segue abaixo.
ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Item

Descrição

Unidade

Quant .Marca Preço Unit. Preço
Total

01

Achocolatado, em pó para dietas de ingestão controlada de açucares,
com aromatizantes sintéticos idênticos ao natural, com 39% menos
calorias, 35% de cacau, fonte de 11 vitaminas e 3 minerais. Sem glúten,
com fenilanina

Pote 210 Gramas

50,00

02

Açúcar, Refinado, , aspecto sólido, micro cristalino, cor branca, odor e
sabor caracteristico, isento de aromas, impurezas e matérias estranhas

Quilograma

50,00

03

Açucar., Tipo Cristal, obtida de cana, com aspecto cor branca,
odor e sabor próprios, 1 porção com 5 gramas de carboidratos.

1.000,00

04

Adoçante, dietético liquido de mesa, sucralose, acesulfame K, sem
gluten. Embalagem de 75ml

Pacote 5
Quilogramas
Unidade

100,00

05

Adoçante, dietético pó granular para forno e fogão, com edulcorantes
artificiais: sucralose, acesulfame- k, sem glúten

Pote 70 Gramas

20,00

06

Água, Mineral Natural

Galão 20 Litros

1.000,00

07

Água, Mineral Natural

Frasco 500 Mililitros

500,00

08

Alimento achocolatado, em pó 2.0 contendo os seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais, vitaminas, emulsificante
lecitina de soja, aromatizante e antioxidante, ácido ascórbico, com
glúten e traços de leite. Valor energético em 20g: 75 Kcal, açúcares15g,
gorduras totais 6,0g, gorduras saturadas 0g, sódio 23mg. Embalagem
sachê 800g

Unidade

1.000,00

09

Ameixa Preta, Seca, , ingredientes puros e naturais, livres de
conservantes artificiais, sem açucar, sem adoçantes artificiais, sem
aromatizante artificial, sem edulcorantes artificiais

Sache 200 Gramas

50,00

10

Amendoim, , cru tipo 1, com casca, grãos inteiros, sem aspecto
generalizado de mofo, fermentação e rancificação, odor estranho de
qualquer natureza impropria ao produto, substância nocivas a saúde,
acondicionado em embalagem plastica, de 500 gramas.Produto com
validade minima 12 meses a partir da data de entrega

Pacote 500 Gramas

200,00

11

Amido de milho, 500g, Embalagem bem Lacrada., , produto amiláceo
extraido do milho, fabricado a partir de materias primas limpas isentas
de materias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos,
fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira
crepitação quando comprimido entreos dedos. Umidade máxima 14%
p/p, acidez 2,5%, minimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2
p/p, acondicionado em embalagem primaria impermiavel, fechada,
produto com validade minima de 12 meses a partir da data dde entrega

Pacote 500 Gramas

300,00

12

Arroz Tipo 1, Agulha branco embalado em pacote de 5 KG, grupo

Pacote 5
Quilogramas

700,00

beneficiado, sub grupo polido, classe longo fino, no mínimo de 80%
peso grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos,
validade miníma de 6 meses, a contar da data de entrega, embalagem
plásticaatóxica transparente., , com rendimento de após cozimento de
no minimo 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção
13

Azeite, Extra Virgem, com 0,5 de Acidez.

Frasco 500 Mililitros

100,00

14

Azeitonas, Azeitonas verdes com caroço, água, sal e acidulante INS
270. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Peso líquido: 330g Peso drenado: 180g

Sache 180 Gramas

200,00
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15

Bala comestivél, sortidas, macia

Pacote 600 Gramas

150,00

16

Batata Palha, , fina, sequinha e crocante. Produto obtido a partir do
processamento da batata descascada, ralada tipo palha , íntegra e frita
em óleo vegetal isento de ácidos graxos trans. A batata deve ser obtida
processada, embalada, armazenada e conservada em condições que
não produzam e/ou agreguem substâncias fisicas, quimicas ou
biólogicas que coloquem em risco a saude do consumidor . Ausencia de
sujidades , parasitas e larvas. Embalagem primaria : filme composto de
polietileno, poliéster e aluminio ou similar , hermeticamente fechado
com capacidade para 500 gramas. Embalagem secundaria: caixa de
papelão reforçada, resistente às condições rotineiras de manipulação,
transporte e armazenamento, devidamente lacradas.O produto deve ser
isento de corantes

Pacote 500 Gramas

150,00

17

Baycon

Quilograma

100,00

18

Bicarbonato de sódio

Pacote 1
Quilograma

50,00

19

Biscoito doce, com sabor boa qualidade, contendo os seguintes
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal refinado,
fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e
pirosfato ácido de sódio) estabilizante lecitina de soja, aromatizante,
melhorador da farinha metabissulfito de sódio e enzima protease,
contém glútem.

Pacote 400 Gramas

1.000,00

Pacote 400 Gramas

1.000,00

20

Biscoito, Água e Sal, Contendo os seguintes ingredientes: farinha de
trigo fortificada com ferro e acido fólico, gordura vegetal, amido, sal,
extrato de malte, açúcar invertido, fermento biológico, fermento químico,
bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico, contém glútem.

21

Bombom, , de chocolate de soja, contendo açucar organico, manteiga
de cacau, liquor de cacau, extrato de soja (leite de soja), lecitina
da soja e aromas naturais de baunilha e chocolate. Não contem
glutem.Peso
liquido 50g (um cartucho de 50g com 5 bombons)

Caixa

20,00

22

Bombom, Bombom de chocolate preto ao leite e recheio branco. Pacote
de 1 kg contendo 48 unidades.

pacote

150,00

23

Cacau em Pó, rico em vitaminas, minerais e antioxidantes, puro, 100%
cacau e sem adição de açucar

Caixa 200 Gramas

20,00

24

Canela em pó, embalagem de polipropileno transparente

Pacotes 30 Gramas

100,00

25

Canjica, de Milho Branca, com baixo teor de gordura (Grupo
Misturada/Sub Grupo Despiliculada/Tipo 1), , o produto deve ser
proveniente de materias primas limpas, isentas de materias terrosas,
aspecto de grãos,cor branca, odor de sabor proprio, não deve
apresentar cheiro de mofo

Pacote 500 Gramas

100,00

26

Canjiquinha, Média, , tipo quirera, embalagem deve estar intacta,
acondicionadas em pacotes de polietileno transparente bem vedado

Pacote 500 Gramas

100,00

27

Carne bovina, de pedaço, magra, de primeira qualidade, limpa, sem
pele, com pouca gordura, sem pelancas, isentas de aditivos e
subistanhas estranhas ao produto que sejam imprópias ao consumo e
que alteram suas caracteristicas naturais (fisicas, quimica e
organoléptica), corte deacordo com os padrões estabelecidos atingindo
pelo diagrama, sem axtensão atingindo partes não cortadas,
inspecionado pelo IMA ou SIF

Quilograma

1.500,00

28

Carne bovina, moída, magra, de primeira qualidade, limpa, sem pele,
com pouca gordura, sem pelancas, isentas de aditivos e subistanhas
estranhas ao produto que sejam imprópias ao consumo e que alteram
suas caracteristicas naturais (fisicas, quimica e organoléptica), corte
deacordo com os padrões estabelecidos atingindo pelo diagrama, sem
axtensão atingindo partes não cortadas, inspecionado pelo IMA ou SIF

Quilograma

1.500,00

29

Carne suína, pernil,com aspecto, cor, odor e sabor próprios, limpa,sem
pele com, com pouca gordura, sem pelancas.FRESCA

Quilograma

700,00

30

Chá, , hortelã, contendo na caixa 15 sachês de 15 gramas cada um,
sem calorias, sem glutém e sem gorduras

Caixa

600,00

31

Chá, Camomila, contendo na caixa 15 sachês de 15 gramas cada um,
sem calorias, sem glútem e sem gorduras.

Caixa

300,00

32

Chá, Erva Doce, contendo na caixa 15 sachês com 30 gramas cada um,
0% de calorias, glútem e gorduras.

Caixa

300,00
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33

Chocolate, , de soja 25g, açúcar orgânico, sem colesterol, gluten e nem

Unidade

20,00

gordura trans a base de soja
34

Chocolate, ao leite, , aerado, composto por leite condensado, cacau,
açucar, soro de leite em pó, estabilizante lectina de soja e recinolato de
glicerina, aromatizante

Pacote 22 Gramas

350,00

35

Chocolate, granulado

Pacote 1
Quilograma

60,00

36

Coador de café, no103

Caixa 30 Unidades

500,00

37

Coco ralado desidratado, com polpa de coco parcialmente
desengordurada, sem glútem., , não contem gluten e açucar

Pacote 100 Gramas

400,00

38

Corantes para Alimentos, , colorau

Pacote 500 Gramas

60,00

39

Coxa e Sobrecoxa, de frango. Devem constar data de
fabricação/validade e peso, comrotulagem especificando o peso, tipo

Quilograma

500,00

de carne, data fabricação, data de validade e registro do órgão copetente
(inspecionado sif-dipoa). a entrega deverá ser feita em
veiculo refrigerado
40

Creme de cebola, Ingredientes: Farinha de trigo, amido, cebola, sal,
gordura vegetal hidrogenada, açúcar, pimenta do reino, noz moscada,
realçador de sabor glutamato monossódico, corante caramelo
earomatizante. CONTÉM GLÚTEN. Pacote de 68gr/Com Rendimento
para 4 Pratos.

pacote

200,00

41

Creme de milho, enriquecido com ferro e ácido fólico, , reco em fibras e
vitaminas B6 e fonte de vitamina B1

Pacote 1 Quilograma

50,00

42

Creme, Leite, Leve, uht homogenizado, com 20% de gordura, em
embalagem tetra pak de 200g, com data de fabricação e validade

Embalagem 200Gramas

1.000,00

43

Doce de Amendoim, Paçoca, em formato de rolha, embaladas
individualmente, 15g

Unidade

2.010,00

44

Doce de Leite, Pastoso

Embalagem 400Gramas

30,00

45

Ervilha, Peso Liquido 280gr Peso Drenado 200gr

Lata 200 Gramas

500,00

46

Essência de baunilha, Ingredientes: Água destilada, álcool etílico,
corante caramelo e aromatizante. NÃO CONTÉM GLUTÉN. Frasco de
30ml.

Unidade

20,00

47

Extrato tomate, tampa abre fácil, alta concentração, alto concetrado,
composição básica: tomate, acúçar e sal, isento de peles e sementes,
acondicionado em embalagens resistentes, vedado hermeticamente e
limpo, com tampa a vácuo.

Lata 340 Gramas

800,00

48

Farinha, , de rosca, fina

Pacote 500 Gramas

40,00

49

Farinha de Trigo com FErmento, tipo 1 enriquecida co ferro, ácido fólico
(vitamina B9) e fermento químico (INS 500ii, INS 450i, INS 34i) em
embalagem bem lacrada.

Pacote 1 Quilograma

1.000,00

50

Farinha de mandioca torrada, , fina, de primeira qualidade, seca, classe
branca, tipo 1, isenta de parasitas,sujidades e larvas

Pacote 1 Quilograma

300,00

51

Farinha de milho..., Amarela, composição 100% canjica de milho, sem
corantes e conservantes embalagem em papel grosso.

Pacote 1 Quilograma

150,00

52

Farinha de trigo s/ fermento, produto composto de 100% farinha de trigo
especialmente para consumo, obtido através da moagem de trigo e
enriquecida com ferro e ácido fólico, contém glútem., , desgerminada,
de cor branca, isenta de umidade, fermentação e ranço

Quilograma

800,00

53

Feijão carioca, boa qualidade, livre de carunchos e bolores, , TIPO 1,
novo, constituido de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de
15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras
variedades e espepécies, acondicionado em emabalagens de 1kg,
condições deverão estar de acordo com a portaria ma161 de
24/071987, isentos de insetos, parasitas e larvas, sendo obrigatoria a
apresentação do certificado de classificação emitida pelo orgão oficial
de classificação devidamente credenciado pelo ministério da agricultura
na entrega da amostra do produto

Quilograma

1.000,00

54

Feijão carioca, preto, , tipo 1, constando no minimo 90% de gãos na cor
caracteristica, variedade correspondente de tamanho e formatos
naturais, maduros, limpos e secos. Pacotes de plástico transparente
de 1kg

Quilograma

150,00
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55

Fermento biológico, seco instantâneo

Envelope 10 Gramas

700,00

56

Fermento em pó 250g, químico, usado como agente químico no
crescimento de bolos, pães, etc..., , Aspecto de pó fino, cor cranca,
saor
e odor próprios.Não deve apresentar-se empedrado.A embalagem deve
estar intacta e bem vedada

Unidade

300,00

57

Filme PVC, 28x30

Unidade

400,00

58

Folha de Louro, Seca

Pacote 60 Gramas

50,00

59

Frango Congelado, Congelado, envolvido em saco
plástico individualmente.

Quilograma

1.500,00

60

Geléias, de morango, pote 230g

Unidade

600,00

61

Goma de Mascar

Caixa 100 Unidades

4,00

62

Iogurtes, , ZERO LACTOSE, baixo teor de gorduras sem adição de
açucares, ricos em zinco, calcio e vitaminas A e D. Sabor morango

Embalagem 170Gramas

1.000,00

63

Iogurtes, , ZERO LACTOSE, baixo teor de gorduras sem adição de
açucares, ricos em zinco, calcio e vitaminas A e D. Sabor morango

Embalagem 850Mililitros

30,00

64

Iogurtes, , com polpade fruta, sabor morango e salada de frutas,
composto de concentrado proteíco de soro, soro de leite, leite, açucar,
preparo de frutas, amido de milho modificado, fermento lacteo,
espessante gelatina, espessante carregeno, estabilizante
citradotrisodico desidratado, conservado sorbado de potassio e aroma
identico ao natura.
Ketchup, , tradicional, embalagem 400g ,contendo água, tomate, vinagre,
açucar, xarope de glicose de milho, sal, espessantes
carboximetilcelulose sódica e goma xantana, acidulante ácido citrico,
conservador acido sórbico e aromatizante. Pode conter soja,
trigo,centeio, cevada e aveia
Leite Condensado, Contendo leite integral, açúcar, leite em pó integral e
lactose
Leite em Pó, desnatado, composição: Leite desnatado, fosfato tricálcico,
vitaminas A, C e D, ferro e emulsionante lectina de soja. Não contém
glútem.
Leite, Integral sem Lactose, 1000ml
Leite, Integral, UHT de boa qualidade, compoto por 3,0% de gorduras
totais, 2,0% de gorduras saturadas, 3,0% de proteinas e 4,5% de
carboidratos, caixa de 1 litro
Linguiça calabresa, , contendo carne suina, gordura suina
Lingüiça de porco toscana, boa qualidade

Frasco 200 Gramas

1.000,00

Embalagem 400Gramas

40,00

Lata 395 Gramas

1.000,00

Lata 380 Gramas

500,00

Caixa
Caixa

200,00
26.000,00

Quilograma
Quilograma

300,00
400,00

65

66
67

68
69

70
71
72

Macarrão, , espaguete numero 8, massa de sêmola com ovos.Deve
apresentar rendimento no cozimento,, boa digestibilidade e umidade
maxima de 13%.Apos cozimento deve apresentar-se solto e com
sabor caracteristico

Pacote 500 Gramas

70,00

73

Macarrão Picado, sêmola, com 1g de gorduras totais, 3g de fibra
alimentar, 58g de carboidratos, 0% de gorduras trans e 10g de proteína.
embalagem de 1Kg em plástico transparente atóxico.
Macarrão, Tipo Vara, semola espaguete, com 1g de gorduras totais, 3g
de fibra alimentar, 58g de carboidratos, 0% de gorduras trans e 10g de
proteína.

Pacote 1 Quilograma

400,00

Quilograma

180,00

Unidade

150,00

Pote 500 Gramas
Quilograma

800,00
400,00

Lata 200 Gramas
Pacote 500 Gramas

1.000,00
150,00

pacote

100,00

74

75

76
77
78
79

80

Maionese, Ingredientes Água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, amido
modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico,
estabilizante goma xantana, conservador ácido sórbico, sequestrante
edta cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante e antioxidantes ácido
cítrico, bht e bha. Não contém glúten. Frasco 500g.
Margarina Vegetal, cremosa zero de gordura trans com 80% de lipidios.
Massa para pastel, Rolo, ,
Milho Verde, boa qualidade
Milho pipoca, ótima qualidade, grãos inteiros e livres de carunchos,
acondicionada em embalagem plástica bem lacrada., , grupo duro,
classe amarelo, tipo1.
Mistura para bolo, , (varios sabores) contendo farinha de trigo
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81

(enriquecida com ferro e acido fólico, açucar, óleo vegetal refinado,
estabilizantes e aromas permitidos.Ebalagem de no minimo 400g
Molho inglês

82

Mortadela, fatiada, sem capa de gordura e de boa qualidade

83

Embalagem 150
Mililitros
Quilograma

10,00
700,00

Mostarda, , contendo vinagre, água, mostarda, açucar, amido
modificado, sal, cúrcuma, pimenta-do-reino preta, noz-moscada e
conservador benzoato de sódio. Contem glúten.

Frasco 180 Gramas

30,00

84
85

Mussarela, Fatiada de ótima qualidade.
Noz Moscada, Moído, , não contem gluten

Quilograma
Pacote 30 Gramas

500,00
10,00

86

Oleo vegetal soja tipo 1, sem colesterol, 5x extra filtrado, 0% gordura
trans, 12g de gorduras totais em uma porção de 3ml, coméstivel 100%
natural. Não contém glútem.(Emb. 900ml)

Unidade

1.500,00

87
88

Oregano, pacote 90g
Ovos, Tipo A, , limpos sem rachaduras em perfeito estado de
conservação

pacote
Dúzia

800,00
1.000,00

89

Palmito, Ingredientes: Palmito, água, sal, realçador de sabor
glutamato monossódico e acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM
GLÚTEN. Inteiro.

Frasco 130 Gramas

25,00

90

Pão, , tipo bisnaguinha (farinha de trigo enriquecida com ferro ácido
fólico, açucar, gordura vegetal de palma, gluten de trigo,
glucose,sal,ovos,soro de leite, conservador proprianato de cálcio,
emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos e melhorador de
farinha ácidos ascórbico), pacote com no minimo 300g

pacote

200,00

91

Pão de Forma, , contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e acido
folico, açucar, gordura vegetal de palma, sal, gluten de trigo,
emulsificantes mono e diglicerideos de acidos graxos e estearoil-2-lactil
lactado de sodio, conservadores proprianato de calcio e sorbato de
potássio, acidulante ácido lático e melhorador de farinha ácido
ascórbico. Pode conter amêndoa, amendoim, aveia, avelãs, castanhade -caju, castanha -do-pará, centeio, cevada, leite de vaca,
macadamias, nozes, ovos, pecãs, pistaches e tritiche.Livre de gorduras
trans, pacote com no minimo 350g

pacote

200,00

92

Papel Alumínio, 45cm x 7,5cm

Unidade

130,00

93

Peito de frango c/ osso, boa qualidade ( embalado )

Quilograma

1.000,00

94

Picolé, , de frutas concentrado, sabor uva

Unidade

1.000,00

95

Pipoca doce, , de milho, assada, pacote contendo no minimo 10 gramas

Unidade

500,00

96

Pirulito, , doce, formato de coração embalado individualmente, peso
unitario 12g(aproximadamente), pacote com 50 unidades, composição
açucar, xarope de glicose, acidulante acidos citrico, aroma artificial de
morango

Pacote 500 Gramas

50,00

97

Pó de café 500g, , torrado e moido, extra forte, procedente de espécies
vegetais, genuinos, sãos e limpos, em pó homogêneo, cor caracteristica
e isento de subistancias estranha, com umidade ate 6%p/ ,
acondicionado em saco aluminizado, atoxico, fechamento a vacuo, em
pacotes de 500g produto com no minimo 10 meses de validade a partir
da data de entrega

Pacote 500 Gramas

1.600,00

98

Pó para Refresco, Artificial, com sabores diversos, já vem adoçado.

Unidade

3.000,00

99

Pó para gelatina sabor morango 45g

Unidade

1.500,00

100

Polpa de tomate tipo molho, básico alta concentração (520g)

Unidade

400,00

101

Polvilho azedo

Pacote 1 Quilograma

400,00

102

Presunto, sem capa de gordura e de boa qualidade

Quilograma

700,00

103

Queijo, Minas Padrão

Quilograma

50,00

104

Queijo, parmesão

Quilograma

50,00

105

Refrigerante 2 litros, dietético, Sabor guaraná

Unidade

30,00

106

Refrigerante, Guaraná, , contem agua gaseificada, açucar e extrato
vegetal de guarana, aroma natural, acidulante:acido citrico,
conservadores:sorbato de potassio e benzoato de sódio, corante
caramelo tipo iv, não contem gluten

Frasco 2 Litros

2.500,00

107

Requeijão, cremoso tradicional, embalagem 200g, contendo leite, creme

Unidade

1.000,00
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de leite, fermento lácteo, coalho, cloreto de calcio, estabilizante
Polifosfato de sódio e sal, conservadores acido sorbico e nisina e
corante natural urucum
108

Requeijão, ,, sem lactose embalagem 220g

Unidade

300,00

109

Saco Plástico para Hot Dog

Pacote 50 Unidades

100,00

110

Sal para Tempero, Refinado Extra Iodado, Contendo 1g de Pitada 390g
de Sódio e 25mcg de Iodo.

Quilograma

200,00

111

Salsicha, primeira qualidade, , composta de carne bovina fres ca, com
condimentos triturados e cozidos, acondicionada em sistema cri-o-vac,
embalagem a vacuo, congelada, pesando aproximadamente 50grs por
unidade

Quilograma

500,00

112

Saquinhos para Chupa-Chupa, 5,0 x23,0 cm, materia plástico.

Pacote 100 Unidades

400,00

113

Suco, , concentrado , sabor néctar de maracujá, goiaba, pêssego, sem
adição de conservadores

Caixa 1 Litro

500,00

114

Tempero alho e sal 500g

Unidade

50,00

115

Trigo para quibe, boa qualidade

Pacote 500 Gramas

100,00

116

Vinagre, Branco, , produto proveniente de fermentação acética de uma
mistura constituida de alcool etilico e adicionada de elementos

Frasco 750 Mililitros

200,00

117

Xarope Artificial de Groselha

Frasco 1 Litro

100,00

118

fubá de milho, Tipo mimoso, sem fermentação ou ranço, acondicionado
em embalagem plástica.

Pacote 1 Quilograma

140,00

TOTAL:
(________________________________________________________________________________)
VALOR GLOBAL POR EXTENSO
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
(A LICITANTE DEVERÁ INSERIR NA SUA PROPOSTA UMA DAS DECLARAÇÕES A SEGUIR, CONFORME A
SUA SITUAÇÃO).
- Que se enquadra na condição de MPE, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes
hipóteses do § 4° daquele artigo, para fins do exercício dos benefícios previstos na mencionada lei.
OU
- Que NÃO se enquadra na condição de MPE, nos termos da LC 123/2006.

RAZÃO SOCIAL: ___________________________________________________
CNPJ: _________________________________________.
REPRESENTANTE:
Nome:______________________________________________________________
Identificação:_________________________________________________________
Qualificação:_________________________________________________________
Local e data:

___________________________________________.
Carimbo da empresa:
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2) ANEXO VII – TERMO DE REFERENCIA – PLANILHA ESTIMADA DE CUSTOS
Em anexo planilha de variação de preços praticados no mercado.
Item

Descrição

Unidade

Quant. Preço Unit Preço Total

01

Achocolatado, em pó para dietas de ingestão controlada de açucares,
com aromatizantes sintéticos idênticos ao natural, com 39% menos
calorias, 35% de cacau, fonte de 11 vitaminas e 3 minerais. Sem glúten,
com fenilanina

Pote 210 Gramas

50,00

R$12,80

R$640,16

02

Açúcar, Refinado, , aspecto sólido, micro cristalino, cor branca, odor e
sabor caracteristico, isento de aromas, impurezas e matérias estranhas

Quilograma

50,00

R$3,43

R$171,50

03

Açucar., Tipo Cristal, obtida de cana, com aspecto cor branca,
odor e sabor próprios, 1 porção com 5 gramas de carboidratos.

1.000,00

R$8,82

R$8.826,70

04

Adoçante, dietético liquido de mesa, sucralose, acesulfame K, sem
gluten. Embalagem de 75ml

Pacote 5
Quilogramas
Unidade

100,00

R$4,26

R$426,00

05

Adoçante, dietético pó granular para forno e fogão, com edulcorantes
artificiais: sucralose, acesulfame- k, sem glúten

Pote 70 Gramas

20,00

R$7,12

R$142,53

06

Água, Mineral Natural

Galão 20 Litros

1.000,00

R$8,03

R$8.033,30

07

Água, Mineral Natural

Frasco 500 Mililitros

500,00

R$1,25

R$625,00

08

Alimento achocolatado, em pó 2.0 contendo os seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais, vitaminas, emulsificante
lecitina de soja, aromatizante e antioxidante, ácido ascórbico, com
glúten e traços de leite. Valor energético em 20g: 75 Kcal, açúcares15g,
gorduras totais 6,0g, gorduras saturadas 0g, sódio 23mg. Embalagem
sachê 800g

Unidade

1.000,00

R$12,58 R$12.583,30

09

Ameixa Preta, Seca, , ingredientes puros e naturais, livres de
conservantes artificiais, sem açucar, sem adoçantes artificiais, sem
aromatizante artificial, sem edulcorantes artificiais

Sache 200 Gramas

50,00

R$5,46

R$273,33

10

Amendoim, , cru tipo 1, com casca, grãos inteiros, sem aspecto
generalizado de mofo, fermentação e rancificação, odor estranho de
qualquer natureza impropria ao produto, substância nocivas a saúde,
acondicionado em embalagem plastica, de 500 gramas.Produto com
validade minima 12 meses a partir da data de entrega

Pacote 500 Gramas

200,00

R$7,92

R$1.585,34

11

Amido de milho, 500g, Embalagem bem Lacrada., , produto amiláceo
extraido do milho, fabricado a partir de materias primas limpas isentas
de materias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos,
fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira
crepitação quando comprimido entreos dedos. Umidade máxima 14%
p/p, acidez 2,5%, minimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2
p/p, acondicionado em embalagem primaria impermiavel, fechada,
produto com validade minima de 12 meses a partir da data dde entrega

Pacote 500 Gramas

300,00

R$3,35

R$1.005,99

12

Arroz Tipo 1, Agulha branco embalado em pacote de 5 KG, grupo
beneficiado, sub grupo polido, classe longo fino, no mínimo de 80%
peso grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos,
validade miníma de 6 meses, a contar da data de entrega, embalagem
plásticaatóxica transparente., , com rendimento de após cozimento de
no minimo 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção

Pacote5Quilograma

700,00

R$10,87

R$7.609,00

13

Azeite, Extra Virgem, com 0,5 de Acidez.

Frasco 500 Mililitros

100,00

R$17,60

R$1.760,00

14

Azeitonas, Azeitonas verdes com caroço, água, sal e acidulante INS
270. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Peso líquido: 330g Peso drenado: 180g

Sache 180 Gramas

200,00

R$3,56

R$712,66

15

Bala comestivél, sortidas, macia

Pacote 600 Gramas

150,00

R$6,66

R$1.000,00

16

Batata Palha, , fina, sequinha e crocante. Produto obtido a partir do
processamento da batata descascada, ralada tipo palha , íntegra e frita
em óleo vegetal isento de ácidos graxos trans. A batata deve ser obtida
processada, embalada, armazenada e conservada em condições que
não produzam e/ou agreguem substâncias fisicas, quimicas ou
biólogicas que coloquem em risco a saude do consumidor . Ausencia de
sujidades , parasitas e larvas. Embalagem primaria : filme composto de
polietileno, poliéster e aluminio ou similar , hermeticamente fechado
com capacidade para 500 gramas. Embalagem secundaria: caixa de

Pacote 500 Gramas

150,00

R$8,79

R$1.319,50
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papelão reforçada, resistente às condições rotineiras de manipulação,
transporte e armazenamento, devidamente lacradas.O produto deve ser
isento de corantes
17

Baycon

Quilograma

100,00

R$16,66

R$1.666,67

18

Bicarbonato de sódio

50,00

R$7,29

R$364,83

19

Biscoito doce, com sabor boa qualidade, contendo os seguintes
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal refinado,
fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e
pirosfato ácido de sódio) estabilizante lecitina de soja, aromatizante,
melhorador da farinha metabissulfito de sódio e enzima protease,
contém glútem.

Pacote 1
Quilograma
Pacote 400 Gramas

1.000,00

R$3,37

R$3.376,70

20

Biscoito, Água e Sal, Contendo os seguintes ingredientes: farinha de
trigo fortificada com ferro e acido fólico, gordura vegetal, amido, sal,
extrato de malte, açúcar invertido, fermento biológico, fermento químico,
bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico, contém glútem.

Pacote 400 Gramas

1.000,00

R$3,51

R$3.513,30

21

Bombom, , de chocolate de soja, contendo açucar organico, manteiga
de cacau, liquor de cacau, extrato de soja (leite de soja), lecitina
da soja e aromas naturais de baunilha e chocolate. Não contem
glutem.Peso
liquido 50g (um cartucho de 50g com 5 bombons)

Caixa

20,00

R$9,11

R$182,33

22

Bombom, Bombom de chocolate preto ao leite e recheio branco. Pacote
de 1 kg contendo 48 unidades.

pacote

150,00

R$37,93

R$5.689,99

23

Cacau em Pó, rico em vitaminas, minerais e antioxidantes, puro, 100%
cacau e sem adição de açucar

Caixa 200 Gramas

20,00

R$9,13

R$182,66

24

Canela em pó, embalagem de polipropileno transparente

Pacotes 30 Gramas

100,00

R$3,90

R$390,00

25

Canjica, de Milho Branca, com baixo teor de gordura (Grupo
Misturada/Sub Grupo Despiliculada/Tipo 1), , o produto deve ser
proveniente de materias primas limpas, isentas de materias terrosas,
aspecto de grãos,cor branca, odor de sabor proprio, não deve
apresentar cheiro de mofo

Pacote 500 Gramas

100,00

R$2,33

R$233,00

26

Canjiquinha, Média, , tipo quirera, embalagem deve estar intacta,
acondicionadas em pacotes de polietileno transparente bem vedado

Pacote 500 Gramas

100,00

R$1,73

R$173,33

27

Carne bovina, de pedaço, magra, de primeira qualidade, limpa, sem
pele, com pouca gordura, sem pelancas, isentas de aditivos e
subistanhas estranhas ao produto que sejam imprópias ao consumo e
que alteram suas caracteristicas naturais (fisicas, quimica e
organoléptica), corte deacordo com os padrões estabelecidos atingindo
pelo diagrama, sem axtensão atingindo partes não cortadas,
inspecionado pelo IMA ou SIF

Quilograma

1.500,00

R$19,16 R$28.750,05

28

Carne bovina, moída, magra, de primeira qualidade, limpa, sem pele,
com pouca gordura, sem pelancas, isentas de aditivos e subistanhas
estranhas ao produto que sejam imprópias ao consumo e que alteram
suas caracteristicas naturais (fisicas, quimica e organoléptica), corte
deacordo com os padrões estabelecidos atingindo pelo diagrama, sem
axtensão atingindo partes não cortadas, inspecionado pelo IMA ou SIF

Quilograma

1.500,00

R$19,16 R$28.750,05

29

Carne suína, pernil,com aspecto, cor, odor e sabor próprios, limpa,sem
pele com, com pouca gordura, sem pelancas.FRESCA

Quilograma

700,00

R$12,90

R$9.030,00

30

Chá, , hortelã, contendo na caixa 15 sachês de 15 gramas cada um,
sem calorias, sem glutém e sem gorduras

Caixa

600,00

R$3,20

R$1.920,00

31

Chá, Camomila, contendo na caixa 15 sachês de 15 gramas cada um,
sem calorias, sem glútem e sem gorduras.

Caixa

300,00

R$3,16

R$950,01

32

Chá, Erva Doce, contendo na caixa 15 sachês com 30 gramas cada um,
0% de calorias, glútem e gorduras.

Caixa

300,00

R$3,16

R$950,01

33

Chocolate, , de soja 25g, açúcar orgânico, sem colesterol, gluten e nem
gordura trans a base de soja

Unidade

20,00

R$5,03

R$100,66

34

Chocolate, ao leite, , aerado, composto por leite condensado, cacau,
açucar, soro de leite em pó, estabilizante lectina de soja e recinolato de
glicerina, aromatizante

Pacote 22 Gramas

350,00

R$1,86

R$653,34

35

Chocolate, granulado

Pacote 1
Quilograma

60,00

R$15,43

R$925,99

36

Coador de café, no103

Caixa 30 Unidades

500,00

R$2,79

R$1.396,65
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37

Coco ralado desidratado, com polpa de coco parcialmente
desengordurada, sem glútem., , não contem gluten e açucar

38

Corantes para Alimentos, , colorau

Pacote 500 Gramas

60,00

R$5,04

R$302,80

39

Coxa e Sobrecoxa, de frango. Devem constar data de
fabricação/validade e peso, comrotulagem especificando o peso, tipo
de carne, data fabricação, data de validade e registro do órgão copetente
(inspecionado sif-dipoa). a entrega deverá ser feita em
veiculo refrigerado
Creme de cebola, Ingredientes: Farinha de trigo, amido, cebola, sal,
gordura vegetal hidrogenada, açúcar, pimenta do reino, noz moscada,
realçador de sabor glutamato monossódico, corante caramelo
earomatizante. CONTÉM GLÚTEN. Pacote de 68gr/Com Rendimento
para 4 Pratos.
Creme de milho, enriquecido com ferro e ácido fólico, , reco em fibras e
vitaminas B6 e fonte de vitamina B1
Creme, Leite, Leve, uht homogenizado, com 20% de gordura, em

Quilograma

500,00

R$5,69

R$2.846,65

pacote

200,00

R$4,06

R$813,34

Pacote 1
Quilograma
Embalagem
200Gramas

50,00

R$3,94

R$197,33

1.000,00

R$2,66

R$2.660,00

Unidade

2.010,00

R$0,43

R$877,76

Embalagem
400Gramas

30,00

R$4,03

R$120,99

40

41
42
43
44

embalagem tetra pak de 200g, com data de fabricação e validade
Doce de Amendoim, Paçoca, em formato de rolha, embaladas
individualmente, 15g
Doce de Leite, Pastoso

Pacote 100 Gramas

400,00

R$3,67

R$1.470,68

45
46

Ervilha, Peso Liquido 280gr Peso Drenado 200gr
Essência de baunilha, Ingredientes: Água destilada, álcool etílico,
corante caramelo e aromatizante. NÃO CONTÉM GLUTÉN. Frasco de
30ml.

Lata 200 Gramas
Unidade

500,00
20,00

R$1,76
R$4,05

R$880,00
R$81,00

47

Extrato tomate, tampa abre fácil, alta concentração, alto concetrado,
composição básica: tomate, acúçar e sal, isento de peles e sementes,
acondicionado em embalagens resistentes, vedado hermeticamente e
limpo, com tampa a vácuo.
Farinha, , de rosca, fina
Farinha de Trigo com FErmento, tipo 1 enriquecida co ferro, ácido fólico

Lata 340 Gramas

800,00

R$4,31

R$3.448,00

Pacote 500 Gramas
Pacote 1
Quilograma

40,00
1.000,00

R$3,31 R$132,66
R$2,74 R$2.746,70

Pacote 1
Quilograma

300,00

R$7,53

R$2.259,00

Farinha de milho..., Amarela, composição 100% canjica de milho, sem
corantes e conservantes embalagem em papel grosso.
Farinha de trigo s/ fermento, produto composto de 100% farinha de trigo
especialmente para consumo, obtido através da moagem de trigo e
enriquecida com ferro e ácido fólico, contém glútem., , desgerminada,
de cor branca, isenta de umidade, fermentação e ranço

Pacote 1
Quilograma
Quilograma

150,00

R$6,33

R$950,50

800,00

R$2,56

R$2.048,00

Feijão carioca, boa qualidade, livre de carunchos e bolores, , TIPO 1,
novo, constituido de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%,
isento de material terroso, sujidades e mistura de outras
variedades e espepécies, acondicionado em emabalagens de 1kg,
condições deverão estar de acordo com a portaria ma161 de
24/071987, isentos de insetos, parasitas e larvas, sendo obrigatoria a
apresentação do certificado de classificação emitida pelo orgão oficial
de classificação devidamente credenciado pelo ministério da agricultura
na entrega da amostra do produto
Feijão carioca, preto, , tipo 1, constando no minimo 90% de gãos na cor
caracteristica, variedade correspondente de tamanho e formatos
naturais, maduros, limpos e secos. Pacotes de plástico transparente de 1kg
Fermento biológico, seco instantâneo

Quilograma

1.000,00

R$6,13

R$6.133,30

Quilograma

150,00

R$5,90

R$885,00

Envelope 10
Gramas
Unidade

700,00

R$1,05

R$735,00

300,00

R$6,13

R$1.839,99

Unidade

400,00

R$4,70

R$1.880,00

48
49

(vitamina B9) e fermento químico (INS 500ii, INS 450i, INS 34i) em
embalagem bem lacrada.
50

Farinha de mandioca torrada, , fina, de primeira qualidade, seca, classe
branca, tipo 1, isenta de parasitas,sujidades e larvas

51
52

53

54
55

57

Fermento em pó 250g, químico, usado como agente químico no
crescimento de bolos, pães, etc..., , Aspecto de pó fino, cor cranca, saor
e odor próprios.Não deve apresentar-se empedrado.A embalagem deve
estar intacta e bem vedada
Filme PVC, 28x30

58

Folha de Louro, Seca

Pacote 60 Gramas

50,00

R$4,53

R$226,66

59

Frango Congelado, Congelado, envolvido em saco plástico individualmente.

Quilograma

1.500,00

R$5,72

R$8.590,05

60
61
62

Geléias, de morango, pote 230g
Goma de Mascar
Iogurtes, , ZERO LACTOSE, baixo teor de gorduras sem adição de

Unidade
Caixa 100 Unidades
Embalagem

600,00
4,00
1.000,00

R$24,00 R$14.440,00
R$7,93 R$31,73
R$4,86 R$4.860,00

56
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açucares, ricos em zinco, calcio e vitaminas A e D. Sabor morango
63
64

65

66
67
68
69
70

Iogurtes, , ZERO LACTOSE, baixo teor de gorduras sem adição de
açucares, ricos em zinco, calcio e vitaminas A e D. Sabor morango
Iogurtes, , com polpade fruta, sabor morango e salada de frutas,
composto de concentrado proteíco de soro, soro de leite, leite, açucar,
preparo de frutas, amido de milho modificado, fermento lacteo, espessante
gelatina, espessante carregeno, estabilizante
citradotrisodico desidratado, conservado sorbado de potassio e aroma
identico ao natura.
Ketchup, , tradicional, embalagem 400g ,contendo água, tomate, vinagre,
açucar, xarope de glicose de milho, sal, espessantes
carboximetilcelulose sódica e goma xantana, acidulante ácido citrico,
conservador acido sórbico e aromatizante. Pode conter soja,
trigo,centeio, cevada e aveia
Leite Condensado, Contendo leite integral, açúcar, leite em pó integral e
lactose
Leite em Pó, desnatado, composição: Leite desnatado, fosfato tricálcico,
vitaminas A, C e D, ferro e emulsionante lectina de soja. Não contém
glútem.
Leite, Integral sem Lactose, 1000ml
Leite, Integral, UHT de boa qualidade, compoto por 3,0% de gorduras
totais, 2,0% de gorduras saturadas, 3,0% de proteinas e 4,5% de
carboidratos, caixa de 1 litro
Linguiça calabresa, , contendo carne suina, gordura suina

170Gramas
Embalagem
850Mililitros

30,00

R$16,13

R$483,90

Frasco 200 Gramas

1.000,00

R$1,55

R$1.550,00

Embalagem
400Gramas

40,00

R$4,85

R$194,00

Lata 395 Gramas

1.000,00

R$3.96

R$3.966,70

Lata 380 Gramas

500,00

R$14,61

R$7.306,65

Caixa
Caixa

200,00
26.000,00

R$3,92
R$2,78

R$785,34
R$72,280,00

Quilograma

300,00

R$13,66

R$4.100,01

71
72

Lingüiça de porco toscana, boa qualidade
Macarrão, , espaguete numero 8, massa de sêmola com ovos.Deve
apresentar rendimento no cozimento,, boa digestibilidade e umidade
maxima de 13%.Apos cozimento deve apresentar-se solto e com
sabor caracteristico

Quilograma
Pacote 500 Gramas

400,00
70,00

R$12,83
R$4,52

R$5.132,00
R$316,86

73

Macarrão Picado, sêmola, com 1g de gorduras totais, 3g de fibra

Pacote 1
Quilograma

400,00

R$5,93

R$2.372,00

Macarrão, Tipo Vara, semola espaguete, com 1g de gorduras totais, 3g de
fibra alimentar, 58g de carboidratos, 0% de gorduras trans e 10g de
proteína.
Maionese, Ingredientes Água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, amido
modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico,
estabilizante goma xantana, conservador ácido sórbico, sequestrante
edta cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante e antioxidantes ácido
cítrico, bht e bha. Não contém glúten. Frasco 500g.
Margarina Vegetal, cremosa zero de gordura trans com 80% de lipidios.

Quilograma

180,00

R$5,83

R$1.049,40

Unidade

150,00

R$4,16

R$624,49

Pote 500 Gramas

800,00

R$5,86

R$4.688,00

77
78
79

Massa para pastel, Rolo, ,
Milho Verde, boa qualidade
Milho pipoca, ótima qualidade, grãos inteiros e livres de carunchos,
acondicionada em embalagem plástica bem lacrada., , grupo duro,
classe amarelo, tipo1.

Quilograma
Lata 200 Gramas
Pacote 500 Gramas

400,00
1.000,00
150,00

R$9,86
R$1,82
R$3,46

R$3.946,68
R$1.826,70
R$520,00

80

Mistura para bolo, , (varios sabores) contendo farinha de trigo
(enriquecida com ferro e acido fólico, açucar, óleo vegetal refinado,
estabilizantes e aromas permitidos.Ebalagem de no minimo 400g
Molho inglês

pacote

100,00

R$2,89

R$289,67

Embalagem 150
Mililitros
Quilograma
Frasco 180 Gramas

10,00

R$2,91

R$29,16

700,00
30,00

R$13,80 R$9.660,00
R$3,08
R$92,49

Quilograma
Pacote 30 Gramas
Unidade

500,00
10,00
1.500,00

R$21,16 R$10,583,35
R$6,60
R$66,00
R$3,66 R$5.490,00

pacote
Dúzia

800,00
1.000,00

R$7,00
R$5,49

Frasco 130 Gramas

25,00

R$9,00

R$225,00

pacote

200,00

R$5,09

R$1.019,34

alimentar, 58g de carboidratos, 0% de gorduras trans e 10g de proteína.
embalagem de 1Kg em plástico transparente atóxico.
74
75

76

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Mortadela, fatiada, sem capa de gordura e de boa qualidade
Mostarda, , contendo vinagre, água, mostarda, açucar, amido
modificado, sal, cúrcuma, pimenta-do-reino preta, noz-moscada e
conservador benzoato de sódio. Contem glúten.
Mussarela, Fatiada de ótima qualidade.
Noz Moscada, Moído, , não contem gluten
Oleo vegetal soja tipo 1, sem colesterol, 5x extra filtrado, 0% gordura
trans, 12g de gorduras totais em uma porção de 3ml, coméstivel 100%
natural. Não contém glútem.(Emb. 900ml)
Oregano, pacote 90g
Ovos, Tipo A, , limpos sem rachaduras em perfeito estado de
conservação
Palmito, Ingredientes: Palmito, água, sal, realçador de sabor
glutamato monossódico e acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM
GLÚTEN. Inteiro.
Pão, , tipo bisnaguinha (farinha de trigo enriquecida com ferro ácido

R$5.600,00
R$5.493,30
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fólico, açucar, gordura vegetal de palma, gluten de trigo,
glucose,sal,ovos,soro de leite, conservador proprianato de cálcio,
emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos e melhorador de
farinha ácidos ascórbico), pacote com no minimo 300g
Pão de Forma, , contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e acido
folico, açucar, gordura vegetal de palma, sal, gluten de trigo,
emulsificantes mono e diglicerideos de acidos graxos e estearoil-2-lactil
lactado de sodio, conservadores proprianato de calcio e sorbato de
potássio, acidulante ácido lático e melhorador de farinha ácido ascórbico.
Pode conter amêndoa, amendoim, aveia, avelãs, castanhade -caju, castanha -do-pará, centeio, cevada, leite de vaca,
macadamias, nozes, ovos, pecãs, pistaches e tritiche.Livre de gorduras
trans, pacote com no minimo 350g
Papel Alumínio, 45cm x 7,5cm
Peito de frango c/ osso, boa qualidade ( embalado )
Picolé, , de frutas concentrado, sabor uva
Pipoca doce, , de milho, assada, pacote contendo no minimo 10 gramas
Pirulito, , doce, formato de coração embalado individualmente, peso
unitario 12g(aproximadamente), pacote com 50 unidades, composição
açucar, xarope de glicose, acidulante acidos citrico, aroma artificial de
morango
Pó de café 500g, , torrado e moido, extra forte, procedente de espécies
vegetais, genuinos, sãos e limpos, em pó homogêneo, cor caracteristica
e isento de subistancias estranha, com umidade ate 6%p/ ,
acondicionado em saco aluminizado, atoxico, fechamento a vacuo, em
pacotes de 500g produto com no minimo 10 meses de validade a partir
da data de entrega
Pó para Refresco, Artificial, com sabores diversos, já vem adoçado.

99
100
101

Pó para gelatina sabor morango 45g
Polpa de tomate tipo molho, básico alta concentração (520g)
Polvilho azedo

102
103
104

Presunto, sem capa de gordura e de boa qualidade
Queijo, Minas Padrão
Queijo, parmesão

105
106

Refrigerante 2 litros, dietético, Sabor guaraná
Refrigerante, Guaraná, , contem agua gaseificada, açucar e extrato
vegetal de guarana, aroma natural, acidulante:acido citrico,
conservadores:sorbato de potassio e benzoato de sódio, corante
caramelo tipo iv, não contem gluten

Unidade
Frasco 2 Litros

30,00
2.500,00

107

Requeijão, cremoso tradicional, embalagem 200g, contendo leite, creme
de leite, fermento lácteo, coalho, cloreto de calcio, estabilizante Polifosfato
de sódio e sal, conservadores acido sorbico e nisina e
corante natural urucum
Requeijão, ,, sem lactose embalagem 220g
Saco Plástico para Hot Dog

Unidade

1.000,00

R$5,20

R$5.200,00

Unidade
Pacote 50 Unidades

300,00
100,00

R$12,00
R$2,70

R$3.600,00
R$270,00

110

Sal para Tempero, Refinado Extra Iodado, Contendo 1g de Pitada 390g
de Sódio e 25mcg de Iodo.

Quilograma

200,00

R$1,40

R$280,00

111

Salsicha, primeira qualidade, , composta de carne bovina fres ca, com
condimentos triturados e cozidos, acondicionada em sistema cri-o-vac,
embalagem a vacuo, congelada, pesando aproximadamente 50grs por
unidade
Saquinhos para Chupa-Chupa, 5,0 x23,0 cm, materia plástico.

Quilograma

500,00

R$6,19

R$3.096,65

Pacote 100
Unidades
Caixa 1 Litro

400,00

R$1,56

R$626,68

500,00

R$4,47

R$2.238,35

Unidade
Pacote 500 Gramas
Frasco 750 Mililitros

50,00
100,00
200,00

R$3,31
R$3,65
R$1,83

R$165,83
R$365,33
R$366,00

Frasco 1 Litro
Pacote 1
Quilograma

100,00
140,00

R$6,75
R$ 2,76

R$675,00
R$387,33

91

92
93
94
95
96

97

108
109

112
113
114
115
116
117
118

Suco, , concentrado , sabor néctar de maracujá, goiaba, pêssego, sem
adição de conservadores
Tempero alho e sal 500g
Trigo para quibe, boa qualidade
Vinagre, Branco, , produto proveniente de fermentação acética de uma
mistura constituida de alcool etilico e adicionada de elementos nutritivos
Para os fermentos acéticos
Xarope Artificial de Groselha
fubá de milho, Tipo mimoso, sem fermentação ou ranço, acondicionado em
embalagem plástica.

1) Fica a data de abertura alterada conforme abaixo:

pacote

200,00

R$4,96

R$993,34

Unidade
Quilograma
Unidade
Unidade
Pacote 500 Gramas

130,00
1.000,00
1.000,00
500,00
50,00

R$4,31
R$7,42
R$1,86
R$0,56
R$9,86

R$561,17
R$7.426,70
R$1.866,70
R$283,35
R$493,33

Pacote 500 Gramas

1.600,00

R$8,00

R$12.800,00

Unidade

3.000,00

R$0,94

R$2.829,90

Unidade
Unidade
Pacote 1
Quilograma
Quilograma
Quilograma
Quilograma

1.500,00
400,00
400,00

R$0,93
R$3,20
R$7,03

R$1.399,95
R$1.280,00
R$2.813,32

700,00
50,00
50,00

R$17,66
R$36,00
R$41,00

R$12.366,69
R$1.800,00
R$2.050,00

R$3,89
R$3,85

R$116,90
R$9.633,25
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