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fTAlAC.

fTAIÁ

REGIONAL

GAZELA

SÜSTÉNTARE

PROPOSTA ADEQUADA

.•i::;z.M.:-.DEsCRrcÃQ!

Achocolatado einPó.VEspedRcaç5es: Produto contendo em sua composl^ó^iaçúcar,
cacau erh pó, rna|tòdé)ctrína, vitaníinas,. minerais,-ârorhatízantes- e emüísiRcante
lecltlna desoja. Embalagem em pacote polietileno, com ideritífíca^lo dopro'dütó, data
devalidade; pesòlíquidòè ihformaçSja nútrjçlqnal. Peso líquido lOOOg.; '

Açúcar Cristal - Especifiçaçdes: Çòriteúdo nó mmímo 98,i^ de sacárose^iúvre dé
fermentaçSò isento de matéria terrosa,:dé:parasita é^de dejrltòs anirh.üis^è vegetais.
Aparência, xor, e'chêlrò próprio do tipo.açúcar, sabor doce/validade'mínima: 06
meses: Erhbalagèm contendo pesò]iquido'dé'01(tjrn] kg corh és seguintes Info'rfnaç5es
IdentifIcaçSó do produto, mdu5|ye:a classifíca^o,a marca, nomeie endereço do
fabricante, prazo dé^IIdade é'péso'líquldo.

Alho inhaturá - Especifiques: tama'hhomédlo.

Arroz Tipo i - Especificações: :BeneficÍádói, PòÍidò,^,com''-no;fníh!mò'i609é'dè'. grãos
Intelrós, medindo aproximadamente SMiitri ^ap^ q. ppllrnêpto, Isento de^ matéria
terrosa/cicjparasitas, de detritos ahlmalS e vegetais. Não podendo ser LitilizadoS ..no
pólimentó,-. .Óleos, minerais ou 'OUtras: substâr:cias. ;res!nosas 'ou graxas ,n3o
comcstlveis.yalidade' rhínima de-.06 meses. Embalagem: primaria, saco poliètlíerio
atóxlcò/.rèilstentê termpssoldado/contendo^peso liquido de ÒlKg com.as seguintes
Informações: Identifíqção do produto; Inclusive-a clâssificaçSó, á m'ãrq,.nome-.e
endereço dófabríqnte, prazo devalidade e peso liquido.

Bebida lánéá, sabores variados, com consistência cremosa oulíquida; acondicionada
em embalagem de saòü plástico.Aembálagénideveráconter extèmamènté os dados:
deidentIfIqçSb,procedência, informações nutricionais, datade validade; quantidade
do produto é carimbo deinspeção. Validade mínima de 20(vinte) diasa partirda data
de entrega. Litro .

;UND-

KG

KG.

KGí.

KG

UTROS

aUANT.: ' jv;üNrFr. .:::v;nroTAir -v :

•8.000' RS- • Ü^OO RS: ' 88.000,00

15.000 RS: 3,001 RS 45.000,00

1.000 RS' 28,00 RS: .28.000,00

43.500 RS' 3,60 RS .156.600,00

12.000 RS' 7,50 RS'- SO.000,00
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6 FORTALEZA

1

' ' J

B^roito salgado tipò cream cracker- Especificações: Produzida^a partír.de matérias
prínias sãs e limpas, sem corantes/Isenta de matérias terrosas,ipára^sltas e de detritos
animais òú vegetais: compo'siçãò;"faílnha de trigo; gordura yegetal,'amido dé>mÍIho;
extrato.,de-malte,;sar refinado, açúcar,.ieite,'fermentó biológicò.e.estãblllzante de
ledtina; de'soj^. Apárêntíã: ma^ bem assada sem recheio e'sem cobertura, cor,
cheiro,-sabpr^práprio.Vaiida de;mínim3:'06'meses. Embalagem: pacote éni papel
impériheável lacrado corn seguintâ Ihfòfrnações: identificação do produto. Inclusive a
cfassificaçãòfa rnarcá,'nôme eendereço do fabricante, prazo de validade: Pesó líquido
de400,'ge/oU500gp,acoté'cóih3xl,- 'r,.

KG 12.720 • R$ 11,20 RS' 142.4S4.00

1

t

7 FORTALEZA

' "3.: » S , r - V <
1, /• j •

- .....

Bísmltò bòce/npôMaría • EspèçifícaçSesI Produzidá dematériás.pfimas sSs.e limpas,
semncorarites,' isenta de matérias'térròsas;';parssitas e> de'detritos' animais' 6u
vegetal5,çomposl^o básica os seguintes elementos: ferinha de trigo, gordura Vegetal,
amido de.inilho, extrato de maíte, sal .refinado, açúcar, leite, férmento biológicoe
estabilizante üe-leçtína de sója.Aparêncla: mássa/bèmrassada seirí'recheio, e sem
cobertura, cor, cheiro. e,.sabor próprio, Validade-mínima:'OG:'mesê§.'' Enibalagem:
pacote.em pàpel impermeável lacrado com ujegulrltes Informaçõesidentíflcação do
produto, Incliisive a.dàssihcaçãp, á mãrça,, prazo devalidade é peso lfqu!dò,n* registro
no órgãp competente! Peso Ííquido'd^4Ó0 gc/ou SOÕg pacote com 3x1'.

KG

j 4 -

, iiJZO RS lli20

• " •J

RS ^ 142.454,00

'8 .SANTAOARA

1

Café, torrado è'moídò, acbndicioríádó em pacpteallo vácuo*;,rhtegro, •
resistente, vedado hermeticaménte: A embalagem deverá conter
externamente os,dados deidentificação,e procedência, número,do lote
dãtã!,dejfâbricaçâO; quahtídádè dÒ pfôduto, seíò de purezaABIC.
Ácondicionadcs em fardos com'Ò5,'kg::Pacote de250q;

KG 3Ò0.. RS. . 27,Ml RS ^ 8340,00

9

j

M^RBOI

Carne nioída resfriada, llmpa^ ríâO;àmolecida nempegajosacor
própria daespécie; sem mgfnchàs esyerdeadás ou párdácentãs, ódór
próprio tipo deicorte. Embáíàda em sacó plástico transparèrité e"
atóxíM, limpo.,nâo violado, resistente, que garanta à integridadè;do
produto.aléo morhènto dO;Consumo.

; KG 20.000,; ii;8o; í^ , .236.000,00... ^ .

ió> (viAiWtÂ
Colorau (Corante) -EspecificãçDésr^cõrãntevermelhô/obtidodefontesTiaturaisé
usado,nos alimentos, para realçar assuas"cores. 6rhbaíagéjn:100gpct"c:/10ünd. • KG''; ; 'i:çç)q; R.S' • íSioò :R$:. • •,5.000,60

li .SÃOBRAZ
Farinha dearroz flòcada, em'flocos grandes, sem's3li embalada empacotes plásticos
não yiplàdõs, resistentes. Vàitdade mínima deE(seis} meses apartir dá dátá de
entregai Acondicionádosem fardos com 10 kg.Pacote de 500 g:.

KG •7.000; .. 5,05: RS . ,"35Í5Ò,0Ó

12 •AMAFIL
Farinha demandioca branca Íip_o!Í. torrada, deprlrhèlra qualidade, seca, fina, branca.
Embalada empacotes,pIá5tiçp_sVtrarÍ5pa'rèntes, limpos; níôviolados, résirteritès:
Valldade.mfnlma de5(cinco) meses a partir dadata de'entrega. Acbndicionadòs em
fàrdo$1:órri 25kg.""; , 1' . ... ... • , ,-1, i

KG' . s.óóof RS :53o' pis, ' 26.500,00

13 ' SÍNHÂ' Farinha de milhoem flocosgrandes,semsal, embaladaem pacotes plásticos,
transparentes, nãoviolados, résirtentes. Validade mfnlma de 6 (seis) mesesa partirda
data de entrega. Acondiclonados em fardos com10 kg.Pacotede SOOg.

KG' .8.000 RS 3,35' :F^ ' • 26.8M,00

V
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14 SAN REI

Feijão tipocaríoquínha - Especificações: Constituído dégrãoscoma mesina coloração
admitÍndo~-se hó Máximo OS% de misturas de dutrasdasses e até Í0% de.mistura de
variedades das cores isento de matéria terrosa, de parasitos.de detritos animais e
vegetais, peda^s de grãos ardidos,brotados, choicos. Imaturos, machados, chuvados,
carunhadose descoiorldos que prejudiquem sua .aparência e qualidáde,produção da
ultima.safra.ValIdade mínima: OS mesès. Embalagem saco àtóxico, resisterite , com
peso liquídò de Olkg. Nos rótulos dá embalagem deveri estar impressa"as seguintes
Informações identificação do produto, Incluslve a clàsslficaçãó e a marca, o nome;o
endereço dpfabricante, data de fabricação/prazo de validade e pesoliqüido.

KG '3.500 RS 6,90 RS 24.150,00

1

15 ALFENENSE Frango inteiro congelado,sem tempero, consistência,firme, não amolecida, odor e cor
característicos,sem escureclmentos ou manchasesverdeadas. Acendidonado em
caixas lacradas. Validade mínima de 30 diasá pahir.da data de entrega.
Acondicionados em caixascom 20 kg.Peso médio da unidade de 2,5 kg. •

KG 25.000 RS 7,80 RS 195.000,00

16 PIRACANJU8A

Leite em Pó -integral - Especificações: -Produto extraído em pó contendo sua
composição integra do leitede vaca em pó.As seguintes mformações identificação do
produto, Inclusive a dassificação, a marca, nome e endereço do fabricante, prazo de
validade e peso liquido.

KG lòoo R$ 25,00 RS 125.000,00

17 PRINCESA
Leite fluido pasteurizado integrai homogeneizado. Teordegordura de3%. Embalagem
contendo í litro, hermeticamentc lacrados, com identificação doproduto, marca dó
fabricante, prazo de validade. 0 produto devera ter registro no ministérioda
agricultura e/ou ministério da saúde.

UTROS 30.000 RS 4,50 RS 135.000,00

18 ESTRELA

Macarrão tipoespaguete com semola - Especificações: Fabricada a partirdematérias
primas selecionadas, llmpas:e de boa qualidade. Embalagem: contendo' peso liquido
de SOOg. Validade mínima: 06 me^s. No rótulo'da embalagem deverão estar
impressas de forma clara è indélévé! as seguintes informações: Identificação do
produto, inclusive a clarificação,a composição ceiiteslmal.

KG 5.000 RS 6,00 RS' 30.000,00

19 OELINE

Margarina - Especificações: produto com no mínimo 60% de lipidios em embalagens
de SOOg. Validade mínima: 05 rnesési-No rótulo da embalagem, deverão estar
impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do
produto.Inclusive a classificação, a composição centesímal.

KG "2.000 RS ,8,50 RS 17.001^00

20 YOKI
Milho de pipoca,polido,classeamarelo,tjpo 1, livrede larvase detritos animais ou
vegetais, acondicionados emsaco plástico resistente. Aembalagem deve conter a
validade denomínimo 05a01ano. Acondicionados èmfardos com 10kg. Pacote de
SOOg.

KG 1.000- RS 4,00 RS 4.000,00

21 PINOUGA

Milho para canjica - Especificações: Milho amarelo e /ou branco extraído do milho
verde, para produção demingau de milho (munguzá), embalado emsacos plásticos de
peso líquido unitário SOOg, prazo de validade 05 meses, contendo as informações
sobre, composição nutricional,data validade, lote.

KG 3.000 R$ '3,4Ò RS. 10.200,00

22 SOYA

Óleo de soja refinado -Especificações: Uvre de impurezas e límpido, com embalagem
primaria PET de SOOmI, contendo informações nutridonais, prazo de fabricação e
validade.

UNO 6.000

CO

RS 29.100,00
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23 AVINE Ovos de galinha - EspedflcaçSes: cx ^12 carteías DZ 2.000 R$ 5,00 RS 10.000,00

24 REGIONAL

Pão tipo hot dog, composto dc farinha de trigo especial,água, sal, e fermento
químico.Deverãoser acondicionadas em sacos de polietilenoatóxico, resistente e
transparente de forrna que o produto se]a entregue íntegro. 0 produto deverá
apresentarvaíidade mínima de 24horasapósentrega.Unidade 50g.

ÜND 40.000 ' RS 0,75 RS 30.000,00

25 CRISTAL OURO
Sal refinado de mesa iodado, com teor mínimode cloreto de sódio iguala 98,5%, em
sacode pollètileno transparente. Acondldonados em fardoslacrados com30 kg.
Pacote de 01 kg.

KG 2.000 RS 0,65 RS 1.300,00

26
GOMES OA

COSTA

Sardinhaem molhodé tomate, produto elaboradocomsardinhasíntegras,
evisceradas, descabeçadas,de^amadàs, evisceradas e livres de nadadeiras.
Acondicionadas ém caixas com 6,25 kg. Latas com 125 p.

ÜND 30.000 , RS 3/40 RS 102.000,00

27 PKCÀDOR
Sardinha cmóleocomestível, produtoelaborado comsardinhas Integras, evisceradas,
descabeçadas, descarnadas, evisceradas e livresde nadadeiras, conservado em óleo
comestível.Acondicionadasem caixascom 6,25 kg.Latascom 125 g.

UND 30.000 •RS 3,40 RS . 102.000,00

28 PALMEIRON
Suco decajuintegral, a basede: água/ sucodé caju concentrado/'pasteurizado e
homogeneizado. Acondldonados em caixas com 12 unidades. Garrafas com 500 ml.

ÜND 4.000 ' RS 4,00 RS 16.000,00

29 PALMEIRON Suco dcgoiaba Integral, a basede:água /suco degoiaba concentrado /pasteurizado
e homogeneizado. Acondicionadosem caixascom 12 unidades. Garrafascom 500'ml.

UND 4.000 rS 6,50 RS •26.000,00

30 ARISCO
Temperopronto, contendo informações dos Ingredientes básicos: sal,alho,cebola,
(5leo vegetal, embalagem plástica,data de fabricação,e em conformidade com a
legislaçãoem vigor.Acondldonados em caixascom 12 kg.Potes de 01 kg.

KG 1.50Ó 5,44 RS • 8.160,00

31 SUSTENTARE

Bebida láctea saborchocolate: Enriquecidos com vitaminas e minerais. 0 produto
composto de matérias primas sãs e limpas, livre de materiais terrosos, parasitas e
larvas, demonstre ém sua composição „a presença de no mínimo 03 complexos
vitamicos e 03 rninerais. Validade mínína de 06 meses após a datade fabricação em
embalagens de 01á'02 kg atóxlca e resistente.

KG . 3.000, RS 16,95 RS 50.850.00

32 QUERO Extratode tomate 1 kg- Especificações: Embalagem em plástico ou em caixas de
papelão com 1 kg. Validade mínima 06 meses.

KG 1.000 RS .8,20 •RS 8.200,00

33 DONA BENTA

Farinha dctrigo especial c/fermento - Especificações: ABase de:sal, fermento
químico; plroíosfato de,sódio, blcarbonato de.sódio, fosfato. Embalagem plástica de
01kg com Identificação doproduto, datàvalidade, conteúdo nutricional. FÀROO QflO
KG.

KG 500 RS 4,10 RS' Í05O.C0

34 SUSTENTARE

Mingau defarinha lácteaenriquecida com vitaminas ferro e zinco - Especificações:
ingredientes farinha detrigo enriquecida com ferro e ácido fóilco, açúcar, leite empó
integrai, vitaminas e minerais, sale aromatizantes. Validade rhlnlma:'06 meses.
Embalagem primária;tipo Boppde polietileno metalizado resistente etermossoidavel
c/cap. para 01 kg ou 02 Kg.

KG 2.000- RS 15,70 RS ^31.400,00

35 SUSTENTARE

Mingau de milho verdecomcocoenriquecidos comvitamina, ferroe zinco:
Ingredientes açúcar, amido dc milho, leite empó, flocos demilho pré-cozlda,'coco
ralado,gordura vegetalhtdrogenadae sah Contendoaroma natural de cocoe corante
amarelo tartrazlna. Validade mínima: 06meses. Embalagem primaria: tipo Bopp de
polietilenometalizado resistente e termossoldavel c/cap. para 01 Kg ou 02'Kp

KG 2.000 Rí 15,70 RS .31.400,00

RUAALAGOAS.N° 1825 BAIRRO SANTA RITA - IMPERATRIZ - MARANHÃO . CEP.: 65.919-161
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36 SUSTENTARE

Rlsoto de carne ccni legumes enriquecidos com vitamina, ferrò e zinco: Validade
mínima de 05 meses. Embalagem: primaria: saco polietileno atóxico, resistente
termossoldado, contendo peso liquido de OlKg. Informaçaes: Idéritificaç3a do
produto, inclusive a clawlfiçação, a marca, nome Cendereço do.fabricante, prazode
validade e pesoíiquido.

KG 2,000 R$ Í5,70; RS 31.400,00

37

1

\
1

SU^NTARE

Risóto de costela com legumes enriquecidos ccrn'vitamina, ferro é zíríco:'Validade
mínima de 05 meses. Embalagem: primaria: saco.polietileno.atóxico, resistente
termossoldado, contendo peso .Jiquida de OlKg. Informações:'Identificação do
produto. Inclusive a ciàssjfiçaçãò, a marca, nome.e.endereço do fabricante, prazo de
validade e peso liquido..!

KG z.ooó R$ 15,70" R$ '31.400,00

38 SUSTENl ARE

Risoto de frangó com legunies enriquecidos corn vitamina, femó é zinco: Validade
rrifnlma de. 06 ,mèse$. Embalagem: primaria: saco polietileno atóxico, resistente
termossoldado,. contendo peso-liquido :de OlKg." informações; identificação do
produto, inclusive a classiflcação, a marca/nome e endereço do fabricante, prazo de
validade epeso líquido. { ; ' j . 1

KG 2.00Ó R$ 05,70 R$ 31.400,00

39 SABOR DA FRUTA Polpa de frutas sabores variados , co'm p'sabor nâtural da fruta em embalagens de
SOOgalkg. ;

KG 20.000 R$ "10,qp; RS' zooiooo.oo

40 MINHOTO

, A .. , ' iV-' . :
Vinagre - Especificações: Frascos "de: plástico resistente.de 500m|:-apresentando
informações"com validade de06 rríeses nò mínimo, fabricação, peso' líquido.

- ' ' . A ^
UND. - 500,..^ 1,20 'R'$_. 60Ò;op

RS ' Z.3U.208,00

' í/*« ,

VALORTÒfALRS2.314.208,00(ÓOISMILHÕES,TREZENTOSE.QUATOR2EM1LEOU2ENTpSEOlTO REAIS). - í

I . ' , rV • . •"
PRAZO D£ VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias, contaclos dadata de.abertura. ' . -

PRAZO DE ENTREGA^ Até 05 (dnco) días'após solicitação dò Município. *'i '' ,

PRAZO DE.VALIOADE DOS PRODUTOS: Até 90 (noventa)'dias,'quando oproduto não éspetíflcar prazo maior." ' - '

' " ' - ' i t . • •' / „ .DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS ACIMA ESTÃO INCLUÍDOS TODAS DESPESAS, )NaUSlVETRIBUTOS,-MÃO-DÉ-dBRA ETRANSPORTE) (NàDENtÈS DIRETA OU INDIRETAMENTE NO
FORN£CIMENTODO,OWCTODÊStAUÇITAÇÃO,SpBÔNUS.OO.lJ{:ÍTANTE.' "l,

í i

•.iS"!'

' v'.'* -

• ' r
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Ronnyvalme Milhomem da Silva
RG n2 150980320000 GEJÜSPC/MA

ÇPF n9974.594.963;-9l"
Proprietário
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