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a pREtEtTURA MUNtclpaL DE ío JoÃo Do aBRAlaL - p!

PROPOSTA DE PREÇOS

StscolTos E cEREAls

ITEM PROOUTO UNO QUANT VLR UNIT VI..R UNIT EXTENSO VLR TOTAL VI.R TOTAL OíENSO

l

Achocoêtado em pó rnstantânêo, Í.dicional. ã

basedê açúcar, cacau em pó e mâltodextrinâ,

e.rquêcido comvltám nas, potes ou Pacotes de

4OOg êm caixa ou íardo com 30 !nrdadet
Vâlidêde pertlnente ao p.oduto oÍertado.
Rotulêgem de êcordo com ã lêgtrlaçâo vrgente

cx 90 Bs r99,7r
cento e noventa e nove

Rs L7 973,90

dezersete m l, novecentos

e setenta etrês rears e

2

&úcar Cr6tal,zãdo, nê cor brâncá. sãcarose de

cânê de açúcãr, embalagem pláslra de0tkg de
pêso liquido, com idêntificação do p.oduto,

contendodata deiabricaçãoe prazo de validade

dê 12 meses. Rotulâeem deâcordo com à

lêgls açãô vigente.

8 500 RS 4,07 Rs 34 595,00 q!inhêntosê novêntà ê

Brscoito doce pacote de 400 grs, rngredLentes:

fannhê dê rigo fonúcadâ coln feÍo e ácdo
fólico (vrt.89), açucar, gordura vegetll
hrdrogerada, ôçucar rnvendo, sal reÍnado,
extrato de maltê, estêbilizantê lêcrtrna de sorâ,

fermentos quimicos, bicaôonato de sód lo.

ámido de mrlho Va or nutic,ona na porção de

100 E:min,mo 708 dêcarbodíato, toe de
proteína e 12,58 Bord uras totals. (cada

êmbalagem esterna com Íês pacotes)pacotes

bem fechãdos e ntâctos, dâtâ deÍabricaçêo

cx 209 R5 146,5a

centoequarentãeses
reaisecnqlrentaeorto R5 30 635,22

tnnta mrl, serscentos e

tíntâ ê clnco reârs ê v.te

4

B6co,to de áBua e sal embalagem d e 400 B.s

hgred êntes: far nha det.Eo fo.!úcada com

fêrroe ácido fólico (vit B9), açu.ar, sordura
veSetal hidíogenada, açucãr nlenido,sa
rcfinado, extrato de maLte, €stab,,zant€ lectina

desoja, íerme.ros quimicos, b cârbonâto dê

sodlo, âmdo dê milho. Vâlor nutriconainâ
porção de 1009:mínlmo 708 dê cêrbodrãto.
10gde protêínâ e 12,59 Sorduras totàis lcêda
embalaSem ette.na comt.ês pacote) data de

fãbricação ree.te, pâcotes bêín fêchâdos ê

209 F9 i88.34
cêntoeolientaeoLto
Íeals etrlnta êquatro Rs 39.363,06 trezentos e sessentê e

kà reêise§êis cêntêvos

5

Cêfêtoí3doe moido, embalêdo a vácuod seio

dê pureza êmbalagêm com 2509, rdêntrÍcâção

do produto, márca dô fâbricântê, prâ?o de

vêlidêde e peso liqurdo. Rotulagem de acordo

com ê lesis ação vigênte

2300 Rs 12 63
doze reais e sessêntê ê

RS 29.049,00
quarentã ê nove rea s
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coM RCtO

x*
FÚ lha:
Rubricá: . ... -?-

Cereêla basê de aúozlmrlho, embôlagem 2309

com ,dentf cação do produto. mârcã do
fâb cantê, prâzodêvâhdadee peso liquido

Rotulagem de acoído com a le86lação vigente.

R5616 R512.320,@
doaê ml, tíezêntos e vhte

)

Lênê em pó nregra, Pacore de 2009, fardos com

Lokg, ,dentrficação do produto. mârcâ do

Íabrcante Draz o de val,dêde e pêso liquldo.

Rotulagem dê acoído com â lêg6laçãô viSente

r.B 800 F510.09 RS 8.072,00
otom e sêtêntâ e do s

t
Creme dê e te embalâgem têúa pak de 2009,

com dentifcâção do prod!to, marca do

Íabncântê Drãzodêvêldãdee oe5oliquldo
Rotulàgem de acordo com a le86lação v,gente

500 R5 s,48
cinco reãis e quarenta e

R5 2 740,00
do6 mi, sêtêcêntos e

VALOR TOTAL Rs 174.748,rE

cênto ê sêtenta Ê quàtro mil, sêtêcentos e quarenta ê oiio rêals ê dezoito cêntâvos

ARRoz E FEUÃo

ITEM PROOUTO UNO QUAMÍ VLN UNIT EXTENSO VIR ÍOTAL DíENSO

a.roz, t po ãgulhrnhã longô fino po do upo 01,

sem glutem, óntendo no minimo 90% de grãos

intêrros com no máximo t4% de úmdadê e com

valor nuÍ,cronal nâ pôrção dê 5Os contendo no

minrmo: dê 37 B€mas de carbordratos, 4€ de

proteinas e 0 de 8oíduras totais. Com

rendimento após o cozimênto dê no mÍnimo 2,5

vezês a mais do peso da cocção, devendô

também apresenatar colorâÇão brancã, sraós
integros e soltos apos cozlmênto. Er.b De 5

t6 i irnc RS 25,62
setsêôtêedoscentêvos

RS 230 580,00
qu nhentos e otenta reart

Feião Canoquinha, tipo l, classe cores, nôvô,

com rdêntfLcação do produto, marca do

fâbncante Pêcote de 01kE em fardo com 30 k8,

com prazo de valldâde Êotllagem de acordo

com â ie8lslaçâo vr8ente

re 900 Rs 372 88 doit reâis êoltenta e olo R5 135 592 0C

Íezêntos etflnta e crnco

mrl, quinhêntos e noventa

rerlão 5empre verde, com ldentificação do

produto, marcã do fâbncantê. Pacote de otkg
em íardo com 30 kg, .om píãzo de valdade
Rot! aSem de acordocom a legrslaçâo vrgente.

Kg 1 200 RS 3.89 R5 10 668,m

Ferlão preto, com identifrcação do produto,

rnarca do Íabrlcênte. Pâcote de o1k€ em íârdo

com 30 kB, com pràlo de valdâde Rotulagêm de

acordo com a lêgslação v'8ente.

(E 500 R513,11 RS 6 565,00
seis mrl, quinhenlos e
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coM RCtO

Prucesso;
Folha:
Rubrica:

Óleo comeíÍvêl vegetar de rqa, rêínado, sem

coleÍêrc, êóbâlâBem Pet dê 9mm (cx d 20
Pets), coín idêntiíicôção do produto, marcâ do
fabircante, p.azo devâ[dàdê e peso liqudo, com
prê2o de validãde do produto. Rotulag-"m de

acordo com a leB6laçã o v,Sente

2 000 Rs 18 47
de.oto rea s eqL.rarentã

RS 36 940.00

VALOR TOTAI Rs 620.345,m

seascentos e únte mil, trêrentos € qua.enta eclnco reals

FAiINHÀ5

ITEM PROOUTO UNO QUÀIVI VLR UNIT VLR UNIT EXTENSO VLR TOTAL VLR TOTAL D(TENSO

Amrdo de milho, embalagern dê 2009, mêrca do
Íabricante, prazô de vâ dade e peso líqurdo.
RotuLagem de acordocom a egrslaçâo v,ge.te.

2 200 8s619 R5 13 518,00
treze m l, serscentos ê

Ave,a, ernbalagêm com 2509 I 000 qs393 três reâr§ê novenra e
R5 3 930.00

trê5 mil novecêntc ê

Farnha de Mandio.a, grLrpo secâ, subgrupo fnâ,
tlpo I, embãla8êm contendo 01 kg, com
identlficação do pÍoduto mã.ca do fab.icante,
prazo de vaiidâd€ e peso iq! do. Botu agem de
ãcordo com a leÊ61êção visêntê

, 000 R5 7.95
§ete rea 5 e noventê e

RS 15 900,m
qurnze mrle novêcêntos

Fermento em pó com 1mB 200 RS 6.05 Rs 1.210,00 m lduzentos e dez rea 5

Farinha de Tigo hem fermemo). Embâlâgeír

com rdêntÍcação do prodlto, mãrcê do
fâbncante, p.êuo de valdade e p€so liqudo
Rotulagêm dê êcordo côm ã le8íação vrgente

(B r 000 F5926 RS 9 260.m

Fâ.inha dê Tri8o (com f€rmento) Embalasem

com ldentLfraÉo do prodlto. marca do
fãbriGnre, prazo de vahdade e peso iiqudo
Rotulàgem de acoído com a le86iâçáo vig€ntê

1 CICX) R5 9,21
novereasevnteêúm

R5 9 210,@
nove m l. dLrzêntos e dêr

Fãrinhã Lá.teê, embala8em ata de 2309, com

idêntiÍcação do produto, m3rca do Íabricante,
prazo de validade e peso Íqú do. RotulãBem de

acordo corn a lêg6laÇão vrÊênte

1 000 R5 7,59
sêtereâsecnquentêe

RS 7 590,00
sete mrl, quinhentos e

Fécula de Mando.a npo I, pacote com 01k9,

com ,dennícação do produto, mârcã do

fabricante, prauo dê va[dade e peso íquido.

Rotulagem de acordo com à le8rslação vrgente

10@ RS E.48
orto rearr e quarenta e

RS 8.480.00
orto m I, qlatrocentos e
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coM RCrO

Processo
Folha:
R

Flocão dê Aíoz, embalagem côm 5mg,
,dentiícãção do p.odlro ma.ca do fabncante,
prazo de va rdâde e pêso íq!do. Rotulagem de
âcordo com a letislãçãovrSente.

2000 RS 6 000,m

Fiocão de Milho, enrbêla8êm com 5009,
idennÍcação do produto. marca do fabncante,
prazo de valrdadê e peto liqldo Rotulâgêm de

acordo com a leSrslâção vrgente

2000 Rs258
dos rears esessenta e

RS 5 360,00

Flocos de ce.eas (tíCo. cevôda, a!eia),
embalagem pote plástico com 4OOg,

idennÍcação do produto. marca do fab cante,
prazo de va ldade e peso líquidô. Rotulagem de
acordo com a lesislação vieente Faído com ?8

900 Rs 15,75
qu n:ê rears e setentô e

Rs 14175,00

Gomâ dê cároço, pct com 01k8 com dentificação
do produto, marca do fabncântê, prazo dê

vâlidâdê ê peso liq!do. com orâro de valdade.
Rotulagem de acordo coín â legklação vigentê

K8 1.000 R5 9.41 Rs 9 410,00
nove mrl, q uatrocêntos ê

Rs 104.143,00

cento e quatro mil, cento e quarênta e três rêals

IEM9EROS

TEM PRODUTO UND QUAI'IT VTR UNIT ÉXTENsO VLR TOTAL vLR TOÍAI gÍtN50

Ervilha, lata 3008, com idÊntificação do p.oduto,
marca do Íabrcãnte, pra?o dê valdade e peso

líquido RotulaSem dê âcoÍdo com a legislação
.t\ll 500 RS 2,9s

dois reais e noventa e
RS i 47s,00

Efato de Tomatê .oncênÍâdo, embalagem de
vdro @m 1909, com dentríicaÉo do produro,
marca do fabacanle, pía?o dê valdade e peso

liqldo RotirlaSem de âcordo com a lêgislação

50rl FS]68 RS I 840.m
mllortocentos êquàrenrê

(g 2C0 R9 38,77
sêtêntê e sete centavos

RS 7 754,00
sete mr, setecentos e

c.quenrã eq!átro rêars

Coco Ralâdo, pâcotê c/ 1008, com identificãção

do produtô, mârcâ do íãbricnte, pràzo de

vâlidâde ê pe5o ljqudo. Rotulàgem de ê@rdo

com a legis açào v,Benle

500 Rs 6.55
se s rea6 e crnque.ta ê

Rs 3 275.00

1"...,.","".","",""
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Colorâu êm pó. pacote de 10Og com
identifLcaçâo do produto, marca do fâbícantê,
prâro dê validâdê e peso 

'qúldo, 
com p.auo de

validãde do prodlto ofertado Rôtu a8em de

acordo com a legrslação vi8ênte.

50c Rs r,63
um rea e sessenta êtrê5

Rs 815,00 ô iocentos e q! nre rÉa s

Condimênto êm pó, pacote de 1008, com

identifrcãçâo do produto, marcâ do fabncânte,
prazo de valdade e peso líquido, com prazo de

valdade do produto ofê.tadô. Embalãgêm

Rotulagem de acordocom ê êCrslação vr8êntê

500 RS 1,61
!m íêãlê sêssentê e um

Rs 805,00 ortocentos ecrnco.eà s

6m Rs 1,02 !m reale dors centâvoe Ês 612.00 se,rcentos e doie rea s

Caldo deGê rnha 24x19R 600 RS 1,02 um rêa e dôB.entavos Às 612,00

cãnêlã em pó, pct com 209 500 Rs 5,38
c nco reals ê tr nta e oito

R5 2 690,00

Têírpe.o trpô sazon conleôdo 60q
onco íeals e orteôtâ e

RS 2 920.@
do6 mil. hovecentos e

Prmenta do re,.ô mo,da (e 150

Sal Reí,nado, lodâdo, para consumo doméstico,
embãlagem com 1kB, rdentiÍlcaÉo do píoduto,
marca do fâbncante, p.azo dê val,dade ê pesô

i r](lo Rs 1.53
um reale cinquenla e

RS I 530,m
m qu nhentose Írnta

VAIOR TOÍAL Rs 24.328,@

vinte e quatro mll, úezêntos ê vlnte e oito rêâls

P
Folha

coM RCIO Rubrica: - !- .

SUCOS EN6ARRATADOs

IÍEM PRODUÍO UND QUANT VLR UNIT VTR UNIT EXTENSO VL8 ÍOfA! EXTENsO

Suco concentíado de f.ltas BaÍaÍa de 50oml
GI

Suco concenÍado de frúâs gâÍêfê dê 50oml
Gf 800 Rs588 cinco reaseoitentêe

Rs 4.704,00
quâtro mll, setecentos ê

Suco concentrado de írulas gaftafâ de 5OOml al 800 BS 5,59
onco rears ê crnquenta e

R5 4.472,00
quâÍo mrl, quâÍo.entos

Suco concentrado de frutas saíafã de 50oml
Gi Rs733

sete rêars ê tínta e três
RS 5 864.00

c nco mil, oitocentos e

sêssenta e quâtro rêãis

VW COMERCIO - CNPI: 33.ao9.045/m01-5O

RI.]A DOUÍOR ANÊRAO WAL-IER COIJTíNHO N9 1250 - SALA A - SANÍA ISABEL

TERESINA- PI

CÊPr64053-360

1,".."",.,".",","",



Folha;
coMÉRcro Rubrica:

SLico concentrado de frutas garrâia de 50oml
G1 800 Rs 10.096,00

Suco concentrado dê frlrãs garrêfa de 500m1
GÍ 80c R5 8,57

oto reêis ecinquenta e
RS 6 856,00

Bebrdê láctêê tipo iosurte, embalágem côm
1000m1. sêbores dive6os

1 200 Rs 21,18 R§ 25 416,00 quatrocentos e dez€sseis

refígeranle Íardo com 6 !. d.des dê 2 trôs 20ll R5 37,92
.oventa e doLs centavôs

Rs 7 584,00
sete m i, qulnhentos e

VALOR TOTAL Rs 64.992,00

sÊssenta ê quatro mil, novecêntos ê noven!â e dois reais

IT€M PRODUTO UND QUANT VLR UNIT VTR UNIT EXTENSO VT,R ÍOTAL TTTÉNSO

Tempero íquido, embaiagem com 5mmL, lom
identficação do produto, niarcê do íabrica.le,
prazo de validade e peso iqLr do, com rctu aeeín

de acordocor. â lêgislêção vsente.

800 RS 4,49
quatrô rêa6 ê q!ârentê e

R5l s92,00

E 000 Ês 26,95
nôventê e clnco centavos

Rs 215.600,00
duzentos e qurnzê mi e

Vi.agrê de álcoo, emba agenr com 500m, com

dêntifrcação do produto. marcê dô íabn.êntê,
prêzo de !ê,dãde e pêso riq!do, com rotu asem

de a.ordo com a êgu ação vgente

8C0 R13,38
Íê§reasetnntêeoto

R5 2.704,00
dois mi, setecentos e

MêGar na Vegetal, emba agem 2509,

rdentrfcação do pÍoduto, mêrca do fabicãnte,
prâzo de validade e peso iquldo Rôtúlagêm de

ãco.do com a egislação! gente

I 200 Bs s,4s
clnco rears e quarentê e

RS 6 540,00
seis mll, qúrnhentos e

Mêrgarina Veseta, embalagem 5008,

identfrcacão do produtô marcê do fabncante,
prazo dê vê idade e peso iqu do Rotllagem de

âcôrdo com a leg6 açãovrgente.

2 000 RS 11,06 Rs 22 120,00
vrnte e dols mr, centoe

Macarâô sêmol./semo rna, embaâgêm com

5009, ideitficêção do produto, mêrca do

fabic.nte, prêzo de vâlidade e peso líquldo, com

valdade do produto Rotllêgem de acordo com

2800 Rs 8,16 RS 22 848,00 ôtocêntos e quarentê e

VWCOMERCIO CNPI:33.809.045/0001-60
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VW Proce
Folha:coM RCtO Rubrica:

li! RS 1C.77
der reas e setenlâ esêtê

RS 3 231 0O
trâs mi]. duzentos êtnntã

Ame,xa em cãldê,contendo 4009. RS 24,44 RS 7.332,0O
sete mi, trezentos ê trnta

tuetona vêrde sem caroço,emba asem de 170s 1 000 R9 6,85 RS 6 8s0,00

Rs 29O.E17,m

durentos e noventa mil, oitocentos e dazessête reôls

ENTÂTADOS

IÍEM PRODUTO QUANT VLR UNIT EXTÊNSO VLR TOTAT VL.R TOTAL EfiENSO

cr 50 q5 282.63

durentos e oitênta e dois

rea§ e sessenta etrà Rs 14 131.50

,

Sa.drnha em ó êo, lalâ de 1258 {c, c/ 50 latas),

com dentúcação do prôduto, marca do
fabrlcantê, prêzo de validade e pêso lÍquldo, com
prãzo de valldade do p.oduto Rotuâgem dê

êcoído côm a egislâçãov Bente.

ct Ês 427.62

quêlroaento§êvrntee

sete reais e sessenta e RS 34.209,60 duzentos e nove reãrs e

Fiambíe Bovlno, embala8em latâ com l2oe (cx.

d 24 lãtár, rdentrficação do produto, marcâ do
fabnGnte, prazo de vâldade e peso líqurdo

Rotulagem dê acordo com ã lêgislação vrgê.tê.

R5 252 30 RS 7 56900
sete mr, qurnhentos e

Cârne dê Chaíquê Eovina PA. Pacote de 50Og em

câixê com 30 kg ou pacoiês de 01kg em ct com

30k& com prazo de va dade pe{inenle ao
(8 200 R5 56,44

c nquenta e ses reaEe
R5 11 288,00

Rt 67.1S,10

s€ss€ntà e sete mil, cento e noventa € oito reais € dêu c€ntâvos

CABNIS

ITEM PROOUTO UNO OUANT VLR UNIT VI.8 UNIT EXTENSO VLR TOTAT VL.R TOIAI EfiENSO

Cêrnê bov na dê 1., êmbâlagem em fllme PVC

tranepaÍentê ou saco plástrco trânsparêntê,

contendo dentiícação do produto, m.rca do
fabncãntê, prâzo de vâlrdade

K8 3 000 R§ s5,ss
cinquentâ esnco r€ais e

R5166 650,00

cento e sesseflta e se§

Carne bov,na, moidâ, de se8undâ, sem Bordurâ,
fresca, sem osso. Embalagem em filme PVc

transpãrente ou saco plást co tíansparente,
contendo identificâção do prodlto, mãrca do

fâbricante, prâzo de va idade

K8 2.500 R5 36,37
tíntà e ses rears e tnnta

RS 90 92s,00
noventã mll, novece.tG e

VW COMERCIO- CNPI: 33.ao9-O45/()oo1-@
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coM RCtO Folhâ
Rubrica

3

Cortela bovrna. Embaa8em em Ílme PVC

lrânsparente ou saco plástico transparênte,

co.tendo idêntificação do produto, mãrca do
íâbricnte. p.azo de vai dade.

2.000 R5 38,64 RS 77.280,00
duzentos ê o tênta reals

cârne suna ernbêlêEem em f,lmê PVC

lransparente ou sãco plástico rânsparente,
contendo rdennficação do produto, mâ.câ do
labicantê, píâzo de vãl dade.

ig vrnte e nde íeãrs ese s
Rs 52.308,00

Coxa e sobrêcoÉ de franso rcíriado com osso.

embalagem em fl mê Pvct.anspa.ente ou saco
pLástlco transparente, rde.trncâção do produto,
marca do íãbícante , prãzo de vairdadê e sua

característ cas orsanolépt cês.

Rs 15,00 q5 300@,m

Pelto dê Íran8o resfrlado . embalaaem em ftlme
PVC rênspârcnte ou saco pláÍico r.ansparÊnre,
rdennficação do produto, marcà do Íabncênte .

DÍazo dê validade e sua câracte.isti.a!
i 5cÇ q519 75

de?ênove íears e setênta
Rs29625,@ serscentos êvinteeon.o

FEngo congelâdo, embaãgêrr em ílme PVC

Íãnspare.ie ou sâco plástrco trânsparente,
contendo rdentficação do prodlro, ma.ca do
fabricante. orãzo de vâlidâdê ê suas

carâcterístrcã organoiépt cas.

r3 22m RS 23.83
oitenta e três cêntãvoe

RS 52.426 00 qr,ra!rcentos e vrntee

Fí8ado bovrno congelado embalàgêm em filme
PVC trãnrpa.e.te ou sãco plástico transpârentê,

contendo idêntificaÉo do produto, marca do
fabncante, prazo de vâ idade e suâs

caracterÍstrcâ organo épticás

r4m R518,88
dezorio reârs e otêntã e

R5 26 432,m quatrocentos e $rnia e

L,nguiçâ trpo cãlãbraa EmbalâBêínem flme PVc

Úânspare.te ou sâcô plástico vanlparente,
contendo ,dentiícação do produto, mãrcâ dô
fâbricantê, prazo dê vâl,dêdê, marcas e cárlmbos
oÍcra6, dê acôrdo com as Portanas do MinBréío
da Agrcukurâ ê Vigilánoa SanLtá.ia.

(E 1 300 85 32,61
ses§êntã e um centavos

Rs 42.393,00 trezento§ ê novênta e três

Sals,cha 8ôvrnâ, reslradà, boa quâldade, a

Brane Embêêgem em f ime PVC trênspãrênte
ou sêco plástrco tíã.spa.enrê, contendo
idêntiflcãçâo do produto. marcã do íabricante,
prêzo de vô rdade, marcas e côrmbos onoêis, de
êcordo com as Podaras do Ministério da
AAnc!ltúra e V gilâncÉ San tána

r.g iS 12 iil dozê reas ê sBtenta e
RS 12 630,00

dore ml, serscentôs e

VW COMERCIO - CNPI: 33.809.O45l00O1-«)

RUA OOUÍOR ANENAO WAIÍER COÜTINHO NI T260 - 5ATÁ A- SANTA ISAAÉL

TERESINA- PI

cÊP: 64053,360
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DlvERSoS

JTEM PRODUTO UND qUÂNT VLR UNIÍ VLR UN T EXTENSO VLR TOIÁL VIR ÍOTAL D(TTNSO

1

Leite de côcô, Íàd.@nal. v,dro dê 200 ml.

identiÍ.ação do produto, marcã do fabnca./te,
prêzo de valldade e peso liqudo. Rôtulagem de
acordo com ê iegisração viAente

60c Rs 5,28
crnco reais e! nte e olto

RS 3.168,00
três mÍ, cento e sêssenta

2 R5..48
quâtro rea6 e quarêntâ ê

Rs 2 240,m

3 Mllho para cô nj(a embalagem de 5@g RS 8,88
o10 reais e ortentê e oiro

RS 4 440,00
quavo mÍ, quatro.enlot

Mrlho pâra ppoca, embaâEem com 5OOg,

,dêntrícação do produto. marcâ do lâbncante.
prazo de va rdãdê e peso iqldo. Rorllagêm de
acordô com ê leSislâçãovige.te.

r.coo RS 7.61
sete rea s esesse.ta e

R5 7 610,m
sete m i sescentos e deu

Mllho vêrdê em conserva, lara 2OO8i com
identiícàção do píoduto, mêícâ do fabncaúê,
praro de valrdade e peso liqurdo. Rotulâgem de
acordo com ê leg slaçâovrgentê.

Fs448
quâÍo rea6 e quarênla e

R5 8 960,00

É

Doce de Soraba/banana eín tabletes, embalagêm
flexive êm pote plástico. pêso líqudo dê O1kg,

.om 'dentificação do produro, marca do
fabncante, prâzo devalidade com vigênda de no
mínimo 06 meses Rotulagem de acordo com â

R51,87
tíês reais e ortenta e sete

RS 1935,00

RS 2&3$,m

ünte ê ôito mil, trêz€ntos ecinquêntâ êtrê5 reais

Folha:coMÉRcro Rubrica:

11
Peixê congêãdo em posta sem Ébeça tipo

7AC R5 50,46
quarenta ê §ers centãvos

R5 35.322,0O trerêntôs e vinte e do§

RS

§e scêntos e quinze mil, novecentos e novêntá € um reais

VÉRDURAS E FRUTÂS

PROOUTO UND QUANI VLfl UNIT VLR TOTAT DfiENsO

I ig I 10C RS 10,96 R5 l2 056,00
doze m,le c nquentá e

I t100 R5 2,58
do's reêu e c nquentê e

RS 2 838,00

(g 7AA Rs 5.99
onco rea s e noventa e

BS 4 r93.00

VW COMERCIo- cNPl: 33.809.045/0001.5u
RUA DOUÍOR ANERAO WALTEÂ COUTINHO N9 1260, SÀLA A - SANÍA ISÀSEL

ÍER€SINÂ PI

cEp:6rros3,36r)

.l>

ITEM VLR UNIT EXIENSO

3
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P
Folha:

coM RCIO

tg R5 3.99
Íês reãrs e novênta e

RS 3 192,m
trê mr, cento ê nôventa

(É 1 500 RS 10.31
dez.ea6 etíntê e um

Bs 15.465,00
qurnzê mrl, quat.o.entos

e sêssenta e clnco reaÉ

r.8 16m R51,42
três reâise quarenta e

R5 5 472.00
snco mrl, quâtrcenrG e

(B 1.200 l?s 10,11 H5121:2 00
doze m l, centoêtíintâ e

(g RS 6,87
sês reã§ e oitenta ê sete

R5 ! 122,m
qlratro mil cento ê vrntE e

9 1 000 Ês8s5
oto reaE e cinquenta e

RS 8550,m
orlo mr, quinhêntos e

IP RS 8.43 RS 8 430.00
orro m l, quatro.entôs e

11 F5 2,58
dos reats ecinquenla e

RS 2.322,00
dois mi, trêzentos e vinte

12 tE 90c RS 3,42
tíês rea6 e quarenta ê

RS 3 078,m
tíê5 m lê sete.ta € o to

13 80c Rs 14 33
quatoíze íear etrintã e

RS 11464,Cr0
onze mrl, q uâtrôcentot e

sesrenla e quaro rêas

l4 (g r 200 Rs 4,81
quatro reâ s e otenta e

RS 5.772,00

,t i -.c0 R3 6,84 R5 6.a40,00

t6 ,B 1000 R5 4,21
quátro reas ev nte ê !m

B5 4.210,00
quairom,duzentose

i1 RS 0.3s
trinta e crnco centavos

18 (8 R4 2,74 R$ 2 740,00
dos m l, sêtecêntos ê

19 1E Rs 3,37
três íears e tr nta e sete

Ê5 2 696,m

20 Kg E00 Ê5 3,44 R5 2 752,m
doE mrl, sete.êntôs e

cinquêntã e dob rêãs

VW COMEiCIO- Clr Pl: 33.3o9.04sl0oo1-6o

NUA OOUTON ANTRÀO WALÍTR COUÍINHO N9 1260 - §ALÁ A - TANIA I5q9EL
TENEslNA -PI

CEP:64053 360

Rubrica: V -

1""."-,","."",.,"
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Foiha:coM Ftcto Rubricâ

t1 Lg ,011 R5 0,35
tr ntà e c nco centêvos

R5 70,00

72 (t Rs 8,43
oto reê6 e q!êrentâ e

RS 5 058,00
cinco m le c nquenta e

23 (g 400 R9 0,35
trlnta e crnco centavos

Rs 140.00 cenlo e quarenta rears

)4 (g 400 RS 8,ss
o to rea s e c nquenta e

RS 3 420,00
três mil, quãtrocentos e

25 rg Rs 10,11 RS 10 110,00 dez m L cêntôê dez reaÉ

(C E!0 R§ 10,29
dezreasevlnteenove

RS 8.232,00
oto mi, dlzentos e trlntã

VALOR TOTAL Rs 14s.42400

cênto e qLrârentâ e cinco mil, quatrgcentd evinle e quatro reaig

lTEM PROOUTO UND qUANT VLR UNIÍ EXIENSO VLR TOTAL VTR TOTAL o(TENSO

5C0 R5 16.8s
dezêssêis reals e oitentê

R5 a 425,00
oto ml, qlatrcentos eI

Polpa dê FÍútas sabor ca,é, embálagem p ástrcê,

transparentei corn ldennícêção do produto,

maícê do fêbrlcante, prazo de valdade
Rot! agem de êco.do com a legisêção vsentê.

Polpa de Frutas Sabor soiaba, embalêsêm
pLástlca, transpa.ente, com lde.tficação do
produto, marca do íabncante, prazo de va rdade

Rotulag€m de acordo com ê leg slaçãovigente.

(g 7C0 R510,31
dez rears etrlntê êum

8s 7 217,00

l

Polpê de FrLrtas Sabor bâcua, embalâgêrn
plásticê, transpêrente, com identiílcãcão do
prôdulo, narca do fêbílcaít€, pr.zo de vêldade
Rotu ãgêm de ãcordôcom a lêg6lãção! gente.

(B 300 RS 17,09
dezesete reais e novê

RS 5127,00

1.200 RS 16,85
dezesseisreaseoitenta

R5 20 220,m
vrnte mll, dúzentos ev nte

Polpa d€ Fr]]tas Sabor caju, êmb. agêm p ástica,

transparente, com idêntificâçãô dô prôdúto,

marca dô fêbrcênte, praro de valldade

Rotlla8em de acordo com a leg s ação v gente.

Vw coMERclo - CNPI: 33.809,045/m01-60
RUA DOUÍOR ANERAO WALT€R COUÍINHO N9 1260 - lqLA Á - SANTA IsABEL

TERESINA P

CÊP:64053-360

i.000

L,à

PoLPAS DÊ ÊRUÍÂ

VLR UNiT,



P
F

coM RCIO
oiha

Rubrica

5

Popa de trutas Sabor abacar, embalâgem
plásnc., tênsparente, com ,dentírcação do
prodlto mârcã dofabícante, prazo de vêhdâde.

Sotu âgem deâcordocom a le8tslação v LSente

!Jtl R510,31
dez rêê6 êtintê e um

B5 9 279,00

Popa de Frutas Sabor mârãcujá, embalôgem
plástlca, transparente, com identlficâção do
produto, mêrca do fabncênte, prazo dê validade.
Rotulaeem de acordo coÍrê le8lslâçãôviBentê.

(C I 100 Rs 23,94 F5 26 334,00
vinte e 5e§.ni, Íezentos
e tr ntâ e quáiÍo í€âls

VAIOR IOTAL Rs 76.6O2,m

setenta e s€is mil, sêiscentos e dois rêâis

V, E. ROCHA Assinado deforma digitalpoí V. E.

ROCHA FtRRtIRA:31809045000160
FERREIRA:33809045000160 Dados:2022.0s.2e r4:r6:33 -0100,

v r RoaHA ÍrnRtnÀ vwaoMtRaro
.NPr B 3{ê 015/@1 6n

PrcPnrtrÁÂro vÀlDrr ruÀ5.ocHÀrrRfiErRÂ
i6 2 163 39r

VW COMERCIO - CN?J: 33.aO9.O45l0m1'60

RUA DOU'TOR ÀN ERAO WALTER COUIIN H O NT 1260 - 5ÂLÂ A - SÂNTA IS,À8EI

ÍENÉgNA -PI
CEP: 64053-360

I
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Pmcesso:21)L§/3L
Folha: JD

D A COS-rÂ. Rubrica: Í-

A Prefeitura de São Bernardo
D A COSTA

Av.lulzloÃo aLMEIDA.Ns 218o,sALA B, EalRRo: ININGA

CEP: 64049{50 TERESINA-Pl

CNPJ: 43.972.816/0001-90

1

3

dezessete mil,
novecentos e

dezessete reais e

vinte centavos

R$ 17,917,20
cento e noventa
e nove reais e

oito centavos
R.$ 199.0890CX

Achocolatado em pó,

instantâneo. tradicional, a

base de açúcar, cacau em Pó e

maltodextrina, enriquecido

com vitaminas, Potes ou

Pacotes de 4009 em cáixa ou

fardo com 30 unidades.
Validade pertinente ao

produto ofertado. Rotulagem

de acordo com a legislação

vigente.

trinta e seis mil,
centoevinteecinco
reais

R$ 36.125,00
quatro rea§ e

vinte e cinco
centavos

R$ 4.2s8.500Kg

Âçúcar Cristalizado, na cor
branca, sacarose de cana de

açúcar, embalagem Plástica
de 01kg de peso lÍquido, com

identificâção do produto,
contendo data de fabricaÇão e

prazo de validade de 12

meses. Rotulagem de acordo

com a Iegislação vigente,

2

vinte e nove mil,
seiscentos e oitenta
reais e nove centavos

R$ 29.680,09quarenta e dois

reats e um

centavo

cento e

R$ 142.01209cx

Biscoito doce pacote de 400

grs, ingredientes: farinha de

trigo fortificada com feÍro e

ácido fólico (vit. B9), açucar,

gordura vegetal hidrogenada,

açucar invertido, sal refinado,

extrato de malte,

estabilizante lecidna de soja,

fermentos químicos,

bicarbonato de sódio, amido

de milho. Valor nutricional na

porção de 100 g: mínimo 709

de carboidrato, 109 de

proteÍna e 12,59 gorduras

totais. [cada embalagem

esterna com três Pacotes)
pacotes bem fechados e

intactos, data de fabricação

recente.

l
,VLR TOTALQUÂNT VLN.UNM, I.PRODUTO

vlt.maÂL
.. f,xÍENSO .

VIR ÚN§
,]EXTEN§O



I) A €OSTA

Process 4
Foiha
Rtrb

trinta e nove mil,
duzentos e trinta e

sete reais e sessenta

e seis centavos

cento e oitenta e

sete reais e

setenta e quatro
centavos

R$ 39.237,66R$ 18',7.74CX 209

Biscoito de água e sal -

embalagem de 400 grs.

Ingredientes: farinha de tÍlgo
fortificada com ferro e ácido
fólico (vit. B9), açucar,
gordura vegetal hidrogenada,
açucar invertido, sal refinado,
extrato de malte,
estabilizante lecitina de soia,

fermentos químicos,

bicarbonato de sódio, amido
de milho. Valor nutricional na
porção de 100 g: mínimo 709

de carboidrato, 10g de
proteína e 12,59 gorduras

totais. (câda embalagem
externa com três pacotes)

data de fabricaçào recente,
pacotes bem fechados e

intactos.

üinta mil, trezentos
e quatorze reais

R$ 30.314,00
treze reais e

dezoito
centavos

R$ | 3.18und 2300

Café torrado e moído,
embalado a vácuo c/ selo de

pureza embalagem com 2509,

identificação do produto,
marca do fabricante, Prazo de

validade e peso líquido.
Rotulagem de acordo com a

legislação vigente.

5

onze mil, novecentos
e quarenta reais

R$ 11.940,00
onco rears e

noventa e sete

centavos
R$ 5.9'l2.000Und

Cereal a base de arroz/milho,
embalagem 230g, com

identificaçâo do produto,

marca do fabricante, Prazo de

validade e peso líquido.

Rotulagem de acordo com a

legislação vigente.

oito mil e quarenta e

oito reais
R$ 8.048,00dez reais e seis

centavos
R§ 10.06800Kg

Leite em pó Integral, Pacote

de 200g, fardos com 10kg,

identificaçâo do produto,
marca do fabricante, prazo de

validade e peso lÍquido.
Rotulagem de acordo com a

legislação vigente.

7

6

ÂV. ]UIZJOÃO ATMEIOA,NS 2180, SATA B, BAIRRO: ININGA

CEP: 64049650 TERESINA-PI

CNPI: 43 972.816/0001-9o



l> a, cosl-,a,

/roieSSO:
í:olha:
Rubrica:

8

Creme de leite embalagem
tetra pak de 2009, com
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de

validade e peso líquido.
Rotulagem de acordo com a

legislação vigente.

Und 500 R$ 5.',12

clnco reals e

setenta e dois

ce ntavos
R$ 2.860.00

dois mil, oitocentos e

sessenta reais

KG 9.000 R$ 25.54

vlnte e onco
reais e

cinquenta e
quatro centavos

R$ 229.860,00
duzentos e vinte e

nove mil, oitocentos
e sessenta reais

Arroz, tipo agulhinha longo
fino polido tipo 01, sem
glutem, contendo no mínimo
90% de grãos inteiros com no
máximo 140lo de umidade e

com valor nuricional na
porção de 50g contendo no

mínimo: de 37 gramas de
carboidratos, 4g de proteínas
e 0 de gorduras totais. Com
rendimento após o cozimento
de no mínimo 2,5 vezes a

mais do peso da cocção,

devendo também
apresenatar coloração
branca, graôs ínte8ros e

soltos após cozimento. Emb,

De 5 quilos.

R$ 350.181,00
trezentos e

cinquenta mil, cento
e oitenta e um reais

Feijão Carioquinha. tipo 1,

classe cores, novo, com
identificaçâo do produto,
marca do fabricante, Pacote
de 01kg em fardo com 30 kg,

com prazo de validade.
Rotulagem de acordo com a

legislação vigente,

Kg 900 R$ 389.09

trezentos e

oitenta e nove
reais e nove

centavos

3

Feijâo sempre verde, com
identificação do produto,
marca do fab cante. Pacote

de 01kg em fardo com 30 kg,
com prazo de validade.
Rotulagem de acordo com a

legislação vigente,

Kg r.200 R$ 8.62

oito reais e
sessenta e dois
centavos

R$ 10.344,00
dez mil, trezentos e

quarenta e quatro
reais

AV, JUIZ JOÃO ALMEIDA ,N9 2180, SALA B, BAIRRO: ININGA

CEP: 64Ot9{50 TERESINA-Pl

CNPI: 43.972.816/0001-90
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r> .A ccrsTA

trroce
Folha:
Ri.:brica:

treze reais e
nove centavos

R$ 6.545,00
seis mil, quinhentos
e quarenta e cinco
reais

Kg 500 R$ t3.094

Fei,ão preto, com
identificação do produto,
marca do fabricante, Pacote

de 01.kg em fardo com 30 kg,

com prazo de validade.
Rotulagem de acordo com a

legislação vigente.

R$ 38.540,00
trinta e oito mil,
quinhentos e

quarenta reais

dezenove reais e

vinte e sete
centâvos

und 2.00 0 R$ 19,27

Óleo comestível vegetal de

soja, refinado, sem colesterol,
embalagem Pet de 900mI (cx

c/ 20 PetsJ, com identificação
do produto, marca do

fabricante, prazo de validade
e peso líquido, com prazo de

validade do produto.
Rotulagem de acordo com a

legislação vigente.

2

treze mil, quinhentos

e setenta e quatro
reais

R$ 13.574,00R$ 6.t',72.200Und

Amido de milho, embalagem

de 2009, marca do fabricante,
prazo de validade e peso

líquido. Rotulagem de acordo

com a legislação vigente.

l

quatro mil e cem

reais
R$ 4.100,00

quatro Íeais e

dez centavos
Ri 4.10Und 1.000Aveia, embalagem com 250g.

quinze mil,
quatrocentos e vinte
reais

R$ 15.420,00
sete reais e

setenta e um
centavos

RS ',7;712.000Ks3

Farinha de Mandioca, grupo
seca, subgrupo fina, tipo 1,

embalagem contendo 01 kg,

com identificaçâo do produto,
marca do fabricante, Prazo de

validade e peso líquido.

Rotulagem de acordo com a

legislação vigente.

mil duzentos e seis

reais
R$ 1.206,00R$ 6,03

seis reais e três
centavos

200Und4 Fermento em pó com 1009.

AV. JUIZ IOÃO ATMÉIDA ,NS 2180, SALA S, BAIRRO: ININGA

CEP: 64049{50 TERÉSINA-PI

CNPI: 43.972.816/0001-90
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Pmcess
Folha:
Rubrica:

o. d

Í) .À. CÕSTA

5 R§ 9.66
nove reals e
sessenta e seis

centavos

Farinha de Trigo (sem
fermento). Embalagem com
identificação do produto,
marca do fabricante, pmzo de
validade e peso líquido.
Rotulagem de acordo com a

legislação vigente.

Kg 1.000 R$ 9.660,00
nove mil, seiscentos
e sessenta reais

1.000 R$ 8.93

oito reais e
noventa e três
centavos

R$ 8.930,00
oito mil, novecentos
e trinta reais

Farinha de Trigo fcom
fermento). Embalagem com
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de

validade e peso líquido.
Rotulagem de acordo com a

legislação vigente.

Kg

sete mil, quinhentos
e sessenta reais

1.000 R$ 1,56

sete reais e

cinquenta e seis

centavos
R$ 7.560,00

Farinha Láctea, embalagem
lata de 2309, com

identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de

validade e peso líquido.
Rotulagem de acordo com a

Iegislação vigente.

Und

oito mil, oitocentos e

cinquenta reais

oito reais e
oitenta e cinco

centavos
R$ 8.850,001.000 R$ 8.858

Fécula de Mandioca üpo 1,

pacote com 01k9, com
identiÍicação do produto,
marca do fabricante, prazo de

validade e peso líquido.
Rotulagem de acordo com a

legislação vigente.

Kg

R$ 5.800,00
cinco mil e

oitocentos reaisR$ 2.90

dois reais e
noventa
centavos

und 2 000

Flocão de Arroz, embalagem
com 500g, identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso

líquido. Rotulagem de acordo
com a legislaçâo vigente.

R$ 5.340,00
cinco mil, hezentos e

quarenta reaisR§ 2.67
dois reais e
sessenta e sete
centavos

und 200010

Flocão de Milho, embalagem
com 5009, identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso

líquido. Rotulagem de acordo
com a legislação vigente.

AV. IUIZ JOÃO ALMEIDA,Ng 2180, SALA S, BAIRROi ININGA

CEP: 64049650TERESlNA-Pl

cN PJ: 43.972.815/ooo1-90



Process
Folha:
Rubrica:

0

ct .r{. <<,s;.rÁ
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11

Flocos de Cereais (trigo,
cevada, aveia), embalagem
pote plástico com 4009,
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido.
Rotulagem de acordo com a

legislaçâo vigente. Fardo com
2B unidades

und 900 R$ t6.44
dezesseis reais e
quarenta e
quatro centayos

R$ 14.796,00

quatorze mil,
setecentos e noventa
e seis reais

Goma de caroço, pct com
01kg com ldentificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso

líquido, com pÍazo de
validade. Rotulagem de
acordo com a legislação
vigente.

Kg 1.00 0 R$ 9.1 r
nove reats e

onze centavos
R$ 9.110,00

nove mil, cento e dez
reais

I

Ervilha, lata 3009, com
identificaÇão do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido.
Rotulagem de acordo com a

legislação vigente.

UND 500 RS 3.08
três reais ê oito
centavos

R$ 1.540,00
mil quinhentos e

quarenta reais

Extrato de Tomate
concentrado, embalagem de
vidro com 1909, com
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido.
Rotulagem de acordo com a

leBislação vigente.

Und s00 R$ 3.57

rrês reais e
cinquenta e sete
centavos

R$ 1.785,00
milsetecentos e
oitenta e cinco reais

3 Alho Kg 200 R$ 38.64

trinta e oito
reais e sessenta
e quatro
centavos

R$ 7.728,00
sete mil, setecentos e

vinte e oito reais

4

Coco Ralado, pacote c/ 1009,
com identificação do produto,
marca do íabricante, prazo de
validade e peso líquido.
Rotulagem de acordo com a

legislação vigente.

Und R$ 6.1t4

sels reals e

oitenta e quatro
centavos

R$ 3.420,00
três mil,
quatrocentos e vinte
reais

AV. IUIZ]OÃO ALMEIOA,N9 2180, SALA B, BAIRRO: ININ6A

CEP: 64049-650 TERESINA-Pl

CNP.,: 43.972.816/0001-90
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PÍocess
Folha:t) .Â cos-ra

setecentos e noventa
reais

500 R$ r.58
um reale
cinquenta e oito
centavos

R$ 790.00

Colorau em pó, pacote de
100g com identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso

líquido, com ptazo de
validade do produto ofertado.
Rotulagem de acordo com a

legislação vigente.

pct

oitocentos reais500 It$ 1.60

um real e

sessenta

centavos

R$ 800,00

Condimento em pó, pacote de

1009, com identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso

líquido, com prazo de
validade do produto oíertado.
Embalagem Rotulagem de

acordo com a legislaçâo

vigente.

pct

seiscentos e

quarenta e dois reais
R$ r,07

um reale sete

centavos
R$ 642,00? Caldo de Carne 24x199 t, nd 600

quinhentos e

noventa e quatro
reais

noventa e nove

centavos de real
R$ 594,00Caldo de Galinha 24x19g. Und RS 0.99

clnco rears e

trinta e seis

centavos
R$ 2.680,00Und s00 R$ 5..16Canela em pó, pct com 20g.

três mil e cinquenta
rears

R§ 6.t0
seis reais e dez

centavos
R$ 3.0s0,00Und 500l0

Tempero tipo sazon contendo
6oc.

150Pimenta do reino moida Kg11

R$ 1.530,00
mil quinhentos e

trinta reais
R$ r.53

um real e

cinquenta e três
centavos

Kg r.000

Sal Refinado, Iodado, para

consumo doméstico,
embalagem com 1kg,

identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de

validade e peso líquido.

12

800 RSl
Suco concentrado de frutas
garrafa de 500m1 sabor
acerola.

Gf

quatro mil,
seiscentos e oitenta e

oito reais

cinco reais e

oitenta e seis
centavos

R$ 4.688,00Gf 800 R$ 5.86?
Suco concentrado de frutas
garrafa de 500m1 sabor caju.

AV. JUIZ ]OÃO ALMÉIDA ,NS 2180, SALA B, BAIRRO: ININGA

CEP: 64Ot9{50 ÍER€SlNA"Pl

CNPJ: 43.972.816/0001-90
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Processo
Foiha:
RubncalE' .Â' COS-I'A

6

7

quatro mil,
seiscentos e sessenta

e quatro reais
.J

Suco concentrado de frutas
garrafa de 500m1 sabor
goiaba.

Gf 800 R$ 5.83

clnco lêats e
oitenta e Eês
centavos

R$ 4.664,00

sete reais e onze

centavos
R$ 5,688.00

cinco mil, seiscentos

e oitenta e oito reais
I

Suco concentrado de frutas
garrafa de 500m1 sabor
manga.

Gf 800 R§ 1.tt

dez mil e sessenta e

quatro reais
Gf 800 R$ r2.58

doze reais e
cinquenta e oito
centavos

R$ 10.064,00
Suco concentrado de frutas
garraÍa de 500m1 sabor
maracuiá.

oito reais e
noventa e

quatro centavos
R$ 7.152,00

sete mil, cento e
cinquenta e dois
reais

Suco concentrado de frutas
garrafa de 500mi sabor uva.

Gf 800 R$ 8.94

vinte e quatro mil,
seiscentos e vinte e

quatro reais
RS 20.52

vinte reais e

cinquenta e dois
centavos

R$24.624,00
Bebida láctea tipo iogurte,
embalagem com 1000m1,

sabores diversos.
und 1,.200

R$ 7.560,00
sete mil, quinhentos
e sessenta reais200 R$ 37.80

trinta e sete

reais e oitenta
centavos

refrigerante fardo com 6
luniíiâdes de 2litros fard

R$ 3.480,00
três mil,
quatrocentos e

oitenta reais

quatro rea§ e
trinta e cinco
centavos

800 R$ 4.35Und

Tempero líquido, embalagem
com 500m1, com identificação
do produto, marca do
fabricante, prazo de validade
e peso líquido, com
rotulagem de acordo com a

legislação vigente.

duzentos e quatorze

mil, oitocentos e

oitenta reais
R$ 214.880,00R$ 26.86

vinte e seis reais
e oitenta e seis

centavos
C'T 8.0002 Ovos de galinha.

dois mil, oitocentos e

vinte e quatro reais
R$ 2.824,00R$ 3.53

três reais e

cinquenta e três
centavos

800Und3

Vinagre de álcool, embalagem
com 500m1, com identificação
do produto, marca do
fabricante, prazo de validade
e peso líquido, com
rotulagem de acordo com a

legislaçâo vigente.

AV, IUIZIOÃO ALMEIDA,NP 2180, SALA 8, BAiRRO: ININGA

C€P: 64049{50 TERESINA-Pl

CNPJ: 43.972.815/0001-90
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D,A COS-FA

u

crnco rears e
vinte e oito
centavos

R$ 6.336,00
seis mil, trezentos e

trinta e seis reais
4

Margarina Vegetal,
embalagem 2509,
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de

validade e peso líquido.
Rotulagem de acordo com a

legislação vigente.

Und 1.200 R$ 5.28

vinte e dois mil e
sessenta reais

Margarina Vegeul,
embalagem 500g,
identificação do produto,
marca do íabricante, prazo de

validade e peso líquido.
Rotulagem de acordo com a

legislação vigente.

Und 2.000 RS I t.03
onze reais e três
centavos

R$ 22.060,00

280 0 R$ 8.52

oito reais e

cinquenta e dois
centavos

R$ 23.856,00

vinte e três mil,
oitocentos e

cinquenta e seis reais

Macarrão sêmola/semolina,
embalagem com 5009,
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de

validade e peso líquido, com
validade do produto.
Rotulagem de acordo com a

Iegislação ügente.

pct

dez reais e

quarenta e

quatro centavos

R$ 3.132,00
três mil, cento e
trinta e dois reais

t.lnd 300 RS 10..14Adoçante 200m1.

vinte e quatro
reais e trinta e

seis centavos
R$ 7.308,00

sete mil, trezentos e

oitô reâisUnd 300 R$ 24.36
Ameixa em calda,contendo
400g.

sete reais e

quinze centavos
R$ 7.150.00

sete mil, cento e

cinquenta reaisUnd 1.000 R$ 7.159
Azeitona verde sem

caroço,embalagem de 1709.

duzentos e

oitenta e um
reais e setenta e
quatro centavos

R$ 14.087,00
quatorze mil e
oitenta e sete reais

50 R§ 281.74I

Salsicha tipo Viena, lata com

3009, caixa com 24 latas,

identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de

validade e peso líquido.
Rotulagem de acordo com a

legislação vigente.

AV. JUIZ JOÃO ATMEIDA ,NS 2180, SATA B, BAIRRO: ININGA

CEP: 64O19{50 TERESINA-Pl

CNPI : 43.972.816/0001-90
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Procasso
Foiha.
Rubrica:t3 a co s-r.a.

3

trinta e cinco mil,
seiscentos e noventa
e seis reais e oitenta
centavos

RS 446.21

quatrocentos e

quarenta e seis

reais e vinte e

um centâvos

R$ 35.696,80CX BO2

Sardinha em Óleo, lata de
1259 (cx c/ 50 latas), com
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de

validade e peso líquido, com
prazo de validade do produto.
Rotulagem de acordo com a

legislação vigente.

R$ 7.332,90
sete mil, tÍezentos e

trinta e dois reais e
noventa centavos

duzentos e
quarenta e

quatro reais e

quarenta e três
centavos

30 RS 244.,13CX

Fiambre Bovino, embalagem
lata com 3209 @x. c/ 24
latas), identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso

líquido. Rotulagem de acordo
com a legislação vigente.

R$ 11.252,00

onze mil, duzentos e

cinquenta e dois
reais

cinquenta e seis

reais e vinte e
seis centavos

RS 56.26Kg 2004

Carne de Charque Bovina PA,

Pacote de 5009 em caixa com

30 kg ou pacotes de 01kg em

cx com 30kg, com prazo de

validade pertinente ao

produto ofertado.

1,

cento e sessenta e

um mil, quatrocentos

e sessenta reais
R$ 161.460,00

cinquenta e Eês
reais e oitenta e

dois centavos
R$ 53,823.000Kg

Carne bovina de 1a,

embalagem em filme PVC

transparente ou saco plástico

transparente, contendo

identificação do Produto,
marca do fabricante, prazo de

validade.

noventa mil,
seiscentos e vinte e
cinco reais

R$ 90.625,00
trinta e seis

reais e vinte e
cinco centavos

R§ 36.252.50 02

Carne bovina, moída, de

segunda, sem gordura, fresca,

sem osso. Embalagem em

filme PVC transparente ou

saco plástico transparente,
contendo identificação do

produto, marca do fabricante,
prazo de validade.

AV. JUIZJOÃO AtMEIDA,Ng 2180, SATA B, BAIRRO: ININ6A

CEP: 64049-650 TERESINA-PI

CNPI: 43 972.816/0001-90
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I) .Â. COS-r.A.

4

6

3

Costela bovina. Embalagem

em filme PVC transparente
ou saco plástico transparente,
contendo identiFicação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade,

Kg 2.000 R$ 40.32

quarenta reais e

trinta e dois
centavos

R$ 80.640,00
oitenta mil,
seiscentos e

quarenta reais

cinquenta mil,
seiscentos e oitenta e

oito reais
Kg 1.800 R$ 28.16

yinte e oito reais
e dezesseis
centavos

R$ 50.688,00

Carne suina, embalagem em
filme PVC transpaÍente ou

saco plástico transparente,
contendo identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade.

quatorze reais e

noventa e seis
centavos

R$ 29.920,00
ünte e nove mil,
novecentos e vinte
reais

Kg 2.000 Ri t 4.965

Coxa e sobrecoxa de frango
resfriado com osso,

embalagem em filme
Pvctransparente ou saco
plástico transparente,
identificação do produto,
marca do fabúcante , prazo

de validade e sua

características
organolépticas.

trinta mil.
novecentos e quinze
reais

vinte reais e

sessenta e um
centavos

R$ 30.915,001.500 Rs 20.61Kg

Peito de frango resfriado ,

embalagem em íilme PVC

transparente ou saco plástico

transparente, identificação do
produto, marca do fabricante

, prazo de validade e sua

ca racte rís tica s

organolépticas,

R$ 50.798,00

cinquenta mil,
setecentos e noventa
e oito reais

R$ 23.09
vintê e três reais
e nove centavos

Kg 2.200

Frango congelado,
embalagem em filme PVC

transparente ou saco plástico

transparente, contendo
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de

validade e suas caracteristica
organolépticas.

7
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D A. COS-rA

Froces
Folha:
Rubrica:

B

Fígado bovino congelado
embalagem em filme PVC

transparente ou saco plástico
transparente, contendo
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e suas característica
organolépticas.

Kg 1.400 R§ t.82
dezoito reais e

oitenta e dois
centavos

R$ 26.348,00
vinte e seis mil,
trezentos e quarenta
e oito reais

Lingúiça tipo calabresa.
Embalagem em filme PVC

transparente ou saco plástico
transparente, contendo
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos
oíiciais, de acordo com as

Portarias do Ministério da
Agricultura e Vigilância
Sanitária.

Kg 1.300 R$ 34.03

trinta e quatro
reais e três
centavos

R$ 44.239,00
quarenta e quatro
mil, duzentos e trinta
e nove reais

Salsicha Bovina, resfriada,
boa qualidade, a granel.
Embalagem em filme PVC

transparente ou saco plástico
transparente, contendo
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as

Portariâs do Ministério da

Agricultura e Vigilância
Saniúria.

Kg 1.000 R$ 12.24

doze reais e
vinte e quaúo
centavos

R$ 12.240,00
doze mil, duzentos e

quarenta reais

11
Peixe congelado em posta
sem cabeça tipo piratinga. Kg 700 R$ 50.30

cinquenta reais
e trinta
centavos

R$ 35.210,00
trinta e cinco mil,
duzentos e dez reais

10

1

Leite de Coco, tradicional,
vidro de 200 ml, identificação
do produto, marca do
fabricante, prazo de validade
e peso líquido. Rotulagem de
acordo com a legislação
vigente.

Und 600 R$ 5.12
clnco reals e
doze centavos

R$ 3.072,00
rês mil e setenta e

dois reais

CEP: 64019-650 TER€SINA-Pl

CNPIi 43.972.816/0001'90
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c, .a. côsta

Píocesso
Foiha
Rubrica:

4

2 Milho amarelo, lata 200g Und 500 R$ 4.4'7

quatro reais e

quarenta e sete

centavos
R$ 2.235,00

dois mil, duzentos e
trinta e cinco reais

3
Milho para
embalagem de 500g

canllca
Und 500 R$ 9.27

nove reals e

vinte e sete

centâvos
R$ 4.635,00

quatro mil,
seiscentos e trinta e

cinco reâis

Milho para pipoca,
embalagem com 5009,
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido.
Rotulagem de acordo com a

legislação vigente,

Und 1.000 R$ 't.3'1
sete reais e

trin ta e sete

centavos
R$ 7.370,00

sete mil, trezentos e

setenta reais

R$ 4.4',7

quatro reais e

quarenta e sete
centavos

R$ 8.940,00
oito mil, novecentos
e quarenta reais

5

Milho verde em conserva,lata
200g, com identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso

líquido, Rotulagem de acordo
com a legislação vigente.

Und 2.00 0

R$ 2.020,00 dois mil e vinte reaisR$ 4.0,1
quatro reais e

quaro centavos

Doce de goiaba/banana em
tabletes, embalagem flexível
em pote plástico, peso líquido
de 01kg, com identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade com

vigência de no mínimo 06

meses. Rotulagem de acordo
com a legislação vigente.

Und 5006

R$ 12.012,00 doze mile doze reaisR$ 10.92

dez reais e
noventa e dois
centavos

Abacate Kg 1.1001

dois mil, novecentos
e cinquenta e nove
reais

R$ 2.69
dois reais e

sessenta e nove

centavos

R$ 2.959,00lJnd 1.100Alface

R$ 4.060,00
quatro mil e sessenta
reaisKg 700 R$ 5.80

cinco reais e

oitenta centavos3 Abacaxi

três mil, cento e

setenta e seis reais

três reais e
noventa e sete
centavos

R$ 3.176,00Kg 800 R$ 3.974 Abóbora

AV. .IUIZ JOÃO ALMEIDA,NS 2180, SALA 8, EAIRRO: ININ6A

CEP: 64049-650 IERESINA-PI

CNPJ: 43.972.816/0001-90
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Piocesso
Í:clha:
Rubrica:

9

D Â. COS-rA
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10

16

R$ 16.140,00
dezesseis mil, cento e

quarenta reais
1.500Ba nana Kg

R$ 5.312,00
cinco mil, trezentos e

doze aêais1.600 R$ 3.32

três reais e
trinta e dois
centavos

6 Batata doce Kg

R$ 12.096,00
doze mil e noventa e
sels reals

R$ r0.08
dêz reais e oito
centavos

Kg 1.2007 Batata inglesa

quatro mil, trezentos
e dois reais

sete reais e

dezessete

centavos

R$ 4.302,00600 R$ 7.17u Beterraba Kg

R$ 8.280,00
oito mil, duzentos e
oitenta reais

R$ 8.28
oito reais e vinte
e oito centavos

Ke 1.000Cebola branca

oito mile
quatrocentos reais

oito reais e
quarenta
centavos

R$ 8.400,001.00 0 R$ 8.40KgCenoura

dois mil,
quatrocentos e vinte
e um reais

R$ 2.421,00RS 2.69

dois reais e

sessenta e nove

centavos
Molho 900Cheiro verde11

dois mil, novecentos
e oitenta e oito reaisR$ 2.988,00

três reais e
trinta e dois
centavos

R$ 3.32Kg 900Laranjat2

onze mil,
quatrocentos e vinte
e quatro reais

R$ 11.424,00R$ 14.28

quatorze reais e

vinte e oito
centavos

800KgMaçã13

seis mil e vinte e
quatro reais

R$ 6.024,00
ainco reats e

dois centavos
R$ 5.02KgMamão14

seis mil, seiscentos e

trinta reais
R$ 6.630,00

sels rea§ e
sessenta e três
centavos

RS 6.63Kg 1,000Manga15

quatro mil e

duzentos reais
R$ 4.200,001.000Kg

R$ 72,00trinta e seis

centavos de real200 R$ 0.36Kg17 Maxixe

dois mil, seiscentos e

cinquenta reais
R$ 2.6s0,00

dois reais e

sessenta e cinco
centavoS

R$ 2.6s1.000KgMelanciaIB

R$ 2.688,00
três reais e
trinta e seis

centavos
R$ 3.36KgMeião19

R$ 2.872,00
três reais e
cinquenta e

nove centavos
R$ 3.59800Kg20 Pepino

sessenta e oito reaisR$ 68,00rrinta e quatro
centavos de realR$ 0.34200KgPimenta21

ldez reais e
R§ I0.7ólsetenta e seis

lcentavos
5

1.200

f** o.rolQ'"t'o '"'i' "
I lvrnte centavosMacaxeira

setenta e dois reais

dois mil, seiscentos e

oitênta e oito reais
I

800

dois mil, oitocentos e

lsetenta e dois reais
I



.3 A CÔ:S-TA,

cinco mile quarenta
reals

oito reais e

quarenta
centavos

R$ s.040,00600 R$ 8.4022 Pimentào

R$ 144,00
cento e quarenta e

quatro reais400 R$ 0.36
trinta e seis

centavos de real
Kg23 Quiabo

R$ 3.312,00
três mil, trezentos e

doze reais
oito reais e vinte
e oito centavosKg 400 R§ 8,28z4 Repolho

R$ 10.080,001.000Tomate Kg25

oito mil, quinhentos

e oitenta e quatro
reais

R$ 8.584,00Kg t]00Uva26

oito mil e

quatrocentos reais
R$ 8.400,00dezesseis reais e

oitenta centavos
RS 16.80Kg 5001

Polpa de Frutas Sabor cajá,

embalagem plástica,

transparente, com
identificaÇão do produto,

marca do fabricante, prazo de

validade. Rotulagem de

acordo com a legislação

vigente.

sete mil, quinhentos
e rinta e dois reais

R$ 7.532,00
dez reais e

setenta e seis

centavos
700 R$ 10.76Kg

Polpa de Frutas Sabor goiaba,

embalagem plástica,

transparente, com

idenüficação do produto,
marca do fabícante, prazo de

validade. Rotulagem de

acordo com a legislação

vigente.

quatro mil,
novecentos e

sessenta e oito reais
R$ 4.968,00

dezesseis reais e
cinquenta e seis

centavos
300 R$ 16.5óKg3

Polpa de Frutas Sabor bacuri,

embalagem plástica,

transparente, com

identificação do Produto,
marca do fabricante, prazo de

validade. Rotulagem de

acordo com a legislação

vigente.

AV, JUIZ ]OÃO ALMEIDA,N9 2180, SATA B, BAIRRO: ININGA
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P

D ^A' COS-rA
l.olha'.-LÀá--a-
Rubrica:-L*-Yz--

R$ 20.160,00
vinte mil, cento e
sessenta reais

4

Polpa de Frutas Sabor caiu,
embalagem plástica,
transparente, com
identificaçâo do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade. Rotulagem de
acordo com a legislação
vigente.

Kg 1.200 R$ 16.80
dezesseis reais e

oitenta centavos

nove mil, seiscentos
e oitenta e quatro
reais

RS 10,76

dez reais e

setenta e seis

centavos

R$ 9.684,00

Polpa de Frutas Sabor
abacaxi, embalagem plástica,

Eansparente, com

identificaçâo do produto,
marca do fabricante, prazo de

validade. Rotulagem de

acordo com a legislação
vigente.

Kg 900

vinte e cinco mil,
quinhentos e nove
reais

ünte e três reais
e dezenove

centavos

R$ 25.509,00Kg 1.100 R$ 23.196

Polpa de Frutas Sabor
maracujá, embalagem
plástica, tralsparente, com
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de

validade. Rotulagem de

acordo com a legislação
vigente.
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