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Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis e perecíveis para atender as necessidades da 
secretaria municipal de educação. 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DOS PRODUTOS 
ESPECIFICAÇÕES QUANT. UNID V. UNIT V. TOTAL 

1

Chocolate em pó 
100% cacau, sem 
adição a
açúcares. 

EMBALAGEM: Pacote de 
400g e caixa de 10 unidades. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

1.100 KG R$ 120,00 R$ 132.000,00 

2 

Açúcar origem 
vegetal 
constituído 
fundamentalmente 
de sacarose de 
cana-de-açúcar. 
Aspecto sólido 
com cristais bem 
definidos., 

EMBALAGEM: Saco plástico 
de polietileno, atóxico, 
transparente contendo 1 kg do 
produto, fardo com 30 kg. 
Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

400 FARDO R$ 188,50 R$ 75.400,00 

3 Alho in natura. 

EMBALAGEM: Na 
embalagem deve conter o 
nome do produto, data de 
empacotamento e validade, 
peso líquido, endereço e 
telefone para contato. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá está 
em perfeito estado de 
conservação e maturação 
adequado para o consumo 
humano. 

300 KG R$ 23,49 R$ 7.047,00 

4 
Arroz polido, 
classe longo fino 
tipo 1. 

EMBALAGEM: Saco plástico 
de polietileno, atóxico, 
transparente contendo 1 kg do 
produto, fardo com 30 kg. 
Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

12.000 KG R$ 6,28 R$ 75.360,00 
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5 
Biscoito tipo 
cream cracker. . 

EMBALAGEM: Dupla de 
polietileno atóxico, de 400g e 
caixa com 20 unidades. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

800 CAIXA R$ 140,00 R$ 112.000,00 

6 
Biscoito tipo 
maisena. 

Biscoito tipo maisena. 
EMBALAGEM: Dupla de 
polietileno atóxico, de 400g e 
caixa com 20 unidades. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

800 CAIXA R$ 140,00 R$ 112.000,00 

7 

Colorífico natural 
obtido a partir do 
urucum, sem 
adição de sal. 

EMBALAGEM: Saco plástico 
de polietileno, atóxico, 
transparente contendo 100g 
do produto, fardo com 1 kg. 
Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

300 KG R$ 19,00 R$ 5.700,00 

8 

Extrato de 
tomate, sem 
adição de aditivos, 
açúcares e sal. 
Sem glúten. 

EMBALAGEM: Embalagem 
de alumínio, contendo no 
rótulo os ingredientes, data de 
validade e fabricante. Pacote 
de 300g. OBSERVAÇÃO: 
Quando da entrega, o produto 
deverá apresentar data de 
fabricação não inferior a 60% 
do prazo de validade. 

2000 Pacote de 
300g 

R$ 4,23 R$ 8.460,00 

9 

Feijão sempre 
verde. Tipo 01. 
Isento de matérias 
estranhas, 
impurezas insetos 
vivos ou mortos, 

EMBALAGEM: Saco plástico 
de polietileno, atóxico, 
transparente contendo 1 kg do 
produto; fardo com 30 kg. 
Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

5.000 KG R$ 11,69 R$ 58.450,00 

D. C. COELHO EIRELI 
Rua 15 de Novembro, n° 624, Centro, CEP: 65.695-000, Fortuna - MA, CNP]: 19.479.055/0001-54 
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10 

Farinha de milho 
flocada (Flocão) 
enriquecidos com 
ferro. Sem sal. 

Farinha de milho flocada 
(Flocão) enriquecidos com 
ferro. Sem sal. EMBALAGEM: 
Saco plástico de polietileno, 
atóxico, contendo 500g, fardo 
com 20 unidades. Rotulagem 
de acordo com a legislação 
vigente. OBSERVAÇÃO: 
Quando da entrega, o produto 
deverá apresentar data de 
fabricação não inferior a 60% 
do prazo de validade. 

10.000 
PACOTE 
DE 500G 

R$ 3,99 R$ 39.900,00 

11 

Farinha de milho 
flocada (Flocão) 
enriquecidos com 
ferro. Sem sal. 

Farinha de milho flocada 
(Flocão) enriquecidos com 
ferro. Sem sal. EMBALAGEM: 
Saco plástico de polietileno, 
atóxico, contendo 500g, fardo 
com 20 unidades. Rotulagem 
de acordo com a legislação 
vigente. OBSERVAÇÃO: 
Quando da entrega, o produto 
deverá apresentar data de 
fabricação não inferior a 60% 
do prazo de validade 

3.000 PACOTE 
DE 500O R$ 3,99 R$ 11.970,00 

12 
Frango, resfriado 
ou congelado 
(não temperado). 

Frango, resfriado ou 
congelado (não temperado). 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

15.000 KG R$ 18,00 R$ 270.000,00 

13 

Leite em pó 
integral, 
enriquecido com 
vitaminas. Isento 
de mofos, odores 
estranhos e 
substâncias 
nocivas. 

Leite em pó integral, 
enriquecido com vitaminas. 
Isento de mofos, odores 
estranhos e substâncias 
nocivas. EMBALAGEM: 
Pacote com 200g fardo com 
10kg. OBSERVAÇÃO: 
Quando da entrega, o produto 
deverá apresentar data de 
fabricação não inferior a 60% 
do prazo de validade. 

30.000 PACOTE 
DE 200O R$ 8,23 R$ 246.900,00 

14 

Macarrão massa 
com ovo, 
vitaminado tipo 
espaguete. 

Macarrão massa com ovo, 
vitaminado tipo espaguete. 
EMBALAGEM: Saco plástico 
de polietileno, atóxico, 
transparente contendo 500g 
do produto, fardo com 5 kg. 
Rotulagem de acordo coma 
legislação vigente. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

12.500 PACOTE 
DE 500O R$ 4,64 R$ 58.000,00 

D. C. COELHO EIRELI 
Rua 15 de Novembro, n° 624, Centro, CEP: 65.695-000, Fortuna - MA, CNPJ: 19.479.055/0001-54 
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15 

Margarina 
vegetal sem sal, 
obtida de óleo 
vegetal ou 
gordura vegetal, 
com no mínimo 
50% de lipídios, 
fonte de gordura 
mono e 
poliinsaturada. 

EMBALAGEM: Na 
embalagem deve conter o 
nome do produto e fabricante 
data de fabricação e validade, 
número de lote, valor 
nutricional, lista de 
ingredientes 

960 pote de 
500 g 

R$ 8,00 R$ 7.680,00 

16 

Milho branco 
para munguzá, 
selecionados e 
inteiros, sem 
perfurações com 
coloração, odor e 
sabor 
característicos. . 

EMBALAGEM: Pacote de 
500g e fardo com 20 unidades. 
Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

4200 
PACOTE

DE 500O R$ 6,00 R$ 25.200,00 

17 

Óleo de soja 
refinado não 
transgênico. 

EMBALAGEM: 
Garrafa plástica 
tipo PET atóxica, 
contendo 900m1 

do produto 
acondicionado em 

caixa com 20 
unidades. 

OBSERVAÇÃO: 
Quando da 

entrega, o produto 
deverá apresentar 
data de fabricação 
não inferior a 60% 

do prazo de 
validade. 

Óleo de soja refinado não 
transgênico. EMBALAGEM: 
Garrafa plástica tipo PET 
atóxica, contendo 900m1 do 
produto acondicionado em 
caixa com 20 unidades. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

100 Caixa R$ 299,00 R$ 29.900,00 

18 
Sal refinado, 
iodado, para 
tempero. 

EMBALAGEM: Saco plástico 
de polietileno, atóxico, 
transparente contendo 1 kg. 
Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega; o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

20 FARDO R$ 45,00 R$ 900,00 

D. C. COELHO EIRELI 
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19

Sardinha em 
conserva, lata 
125g, ao molho 
de tomate. 

EMBALAGEM: Na 
embalagem deve conter o 
nome do produto e fabricante, 
data de fabricação e validade, 
número de lote, valor 
nutricional, lista de 
ingredientes OBSERVAÇÃO: 
Quando da entrega, o produto 
deverá apresentar data de 
fabricação não inferior a 60% 
do prazo de validade. 

150 CAIXA R$ 289,00 

~ 

R$ 43.350,00 

20 

Sardinha em 
conserva, lata 
1258, ao óleo 
comestível. 

EMBALAGEM:Na embalagem 
deve conter o nome do 
produto e fabricante, data de 
fabricação e validade, número 
de lote, valor nutricional, lista 
de ingredientes 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

150 CAIXA R$289,00 R$43.350,00 

21 

Tempero seco 
pronto, mistura 
pimenta do reino 
e cominho de 
boa qualidade, 
EMBALAGEM: 
Embalagem de 
um 1 kg. 

EMBALAGEM: Embalagem 
de um 1kg. OBSERVAÇÃO: 
Quando da entrega, o produto 
deverá apresentar data de 
fabricação não inferior a 60% 
do prazo de validade. 

300 KG R$ 16,50 R$ 4.950,00 

22 

Vinagre de maçã. 
EMBALAGEM: 
Emba 
Emba 
Embalagem de 

embalagem 
secundária em 
plástico forte, 
resistente, 

EMBALAGEM: Embalagem 
de 750m1, embalagem 
secundária em plástico forte, 
resistente. OBSERVAÇÃO: 
Validade mínima de 12 meses. 
Demais condições de acordo 
com as normas de saúde/ 
sanitárias vigentes (AN VISA, 
SIF e outras). 

350 UNID R$ 2,90 R$ 1.015,00 

23 

Café em pó. 
EMBALAGEM: 
Embalagem a 
vácuo, 
homogêneo, 
torrado, contendo 
certificado PQC 
da ABIC, em 
plena validade. 

EMBALAGEM: Embalagem a 
vácuo, homogêneo, torrado, 
contendo certificado PQC da 
ABIC, em plena validade. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

2.400 Pacote de 
2508 R$ 8,99 R$ 21 .576,00 

D. C. COELHO EIRELI 
Rua 15 de Novembro, n° 624, Centro, CEP: 65.695-000, Fortuna - MA, CNP]: 19.479.055/0001-54 
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Carne moída 
bovina de 1 a- 
músculo. Isenta 
de tecidos 
inferiores como 
ossos, cartilagens, 
gordura parcial, 
aponeuroses, 
tendões, etc. 

EMBALAGEM. Embalada em 
saco de polietileno contendo 
01 kg do produto. Devendo 
conter no rotulo o nome do 
produtor, data de validade e 
selo de inspeção sanitária. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá está 
em perfeito estado de 
conservação e adequada para 
o consumo humano. 

12.000 KG R$ 28,00 R$ 336.000,00 

25 

Cebola branca, 
tamanho médio, 
fresca, integra e 
firme, isenta de 
sujidades, com 
grau de evolução 
completa do 
tamanho. 

OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá está 
em perfeito estado de 
conservação e maturação 
adequado para o consumo 
humano. 

1200 Kg R$ 8,84 R$ 10.608,00 

26 

Pão massa fina. 
OBSERVAÇÃO: 
Quando da 
entrega, o produto 
deverá está em 
perfeito estado de 
conservação e 
adequado para o 
consumo humano. 

OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá está 
em perfeito estado de 
conservação e adequado para 
o consumo humano. 

200.000 Unidade. R$ 0,80 R$ 160.000,00 

27 

Pimentão verde, 
fresca, integra e 
firme, isenta de 
sujidades e 
corpos estranhos, 
com grau de 
evolução 
completa do 
tamanho. 

OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá está 
em perfeito estado de 
conservação e maturação 
adequado para o consumo 
humano. 

600 Kg R$ 8,50 R$ 5.100 00 

28 

Polpa de fruta, 
sem adição de 
aditivos e 
açúcares. 
Sabores: goiaba, 
cajá, caju, acerola 
e maracujá. . 

EMBALAGEM: Saco plástico 
transparente, atóxico, 
contendo o nome do 
fabricante, data de validade, 
Seguindo as normas de 
inspeção sanitárias vigentes. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá está 
em perfeito estado de 
conservação e adequada para 
o consumo humano. 

4.000 KG R$ 13,00 R$ 52.000,00 

VALOR TOTAL R$ 1.954.816,00 

Atenciosamente, 

Fortuna — MA, 07 de Abril de 2022. 

D. C. COELHO EIRELI 
Rua 15 de Novembro, n° 624, Centro, CEP: 65.695-000, Fortuna - MA, CNPJ: 19.479.055/0001-54 
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AvançoTEC MAX 
COMERCIO E SERVICOS 

SEGUE NOSSA COTAÇÃO DE PREÇOS, PARA MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis e perecíveis para atender as 
necessidades da secretaria municipal de educação. 

ITEM PRODUTOS ESPECIFICAÇOES QUANT. UNID VALOR. UNIT VALOR. TOTAL 

1

.,~ 

Chocolate em pó 
100% cacau 
sem adição de 
açúcares, 

EMBALAGEM: 
Pacote de 400g e 
caixa de 10 
unidades. 
OBSERVAÇÃO: 
Quando da 
entrega, o produto 
deverá apresentar 
data de fabricação 
não inferior a 60% 
do prazo de 
validade. 

1.100 KG 
R$ 

111,00 

cento e 
onze 

R$ 
122.100,00 reais cem reaìs

cento e vinte 
e dois mil e 

2 

Açúcar origem 
vegetal 
constituído 
fundamentalmente 
de sacarose de 
cana-de-açúcar. 
Aspecto sólido 
com cristais bem 
definidos., 

EMBALAGEM: 
Saco plástico de 
polietileno, 
atóxico, 
transparente 
contendo 1kg do 
produto, fardo com 
30 kg. Rotulagem 
de acordo com a 
legislação vigente. 
OBSERVAÇÃO: 
Quando da 
entrega, o produto 
deverá apresentar 
data de fabricação 
não inferior a 60% 
do prazo de 
validade. 

400 FARDO 
R$ 

170,00 

cento e 
setenta 

reais 
R$ 68.000,00 sessenta e 

oito mil reais 

`^ 

3 Alho in natura. 

EMBALAGEM: Na 
embalagem deve 
conter o nome do 
produto, data de 
empacotamento e 
validade, peso 
líquido, endereço e 
telefone para 
contato. 
OBSERVAÇÃO: 
Quando da 
entrega, o produto 
deverá está em 
perfeito estado de 
conservação e 
maturação 
adequado para o 
consumo humano. 

300 KG R$ 
30,00 

trinta 
reais 

R$ 9.000,00 
nove mil 

reais 

AVANÇO TECMAX COMERCIO E SERVIÇOS 
cNPJ: 18.409.190/0001-60 - Inscrição Municipal: 0008779000-2 

Rua 21, Quadra P, nº 16 Bairro: Rio Anil Bequimáo CEP: 65.061-830 São Luís-MAFone: (98) 9 8108-4510 
herbethonorio@hotmail.com 



Ava nçoTEC MAX 
C O M E R C I O E S E R V I C O S 

4 
Arroz polido, 
Arroz longo fino classe legislação 
tipo 1. 

EMBALAGEM: 
Saco plástico de 
polietileno, 
atóxico, 
transparente 
contendo 1 kg do 
produto, fardo com 
30 kg. Rotulagem 
de acordo com a 

vigente. 
OBSERVAÇÃO: 
Quando da 
entrega, o produto 
deverá apresentar 
data de fabricação 
não ínferior a 60% 
do prazo de 
validade. 

12.000 KG 
R$ 

5,90 

cinco 
reais e 

noventa 
centavos 

R$ 70.800,00 

setenta mil e

oitocentos 
reais

5
Biscoito tipo 
cream cracker. , 

EMBALAGEM: 
Dupla de 
polietileno atóxico, 
de 400g e caixa 
com 20 unidades, 

OBSERVAÇÃO:
Quando da 
entrega, o produto 
deverá apresentar 
data de fabricação 
não inferior a 60% 
do prazo de 
validade. 

800 CAIXA 
R$ 

148,00 

cento e 
quarenta 

e oito 
reais 

R$ 
118.400,00 

cento e 
dezoito mil e 
quatrocentos 

reais 

6 
Biscoito tipo 
maisena. 

Biscoito tipo 
maisena. 
EMBALAGEM: 
Dupla de 
polietileno atóxico, 
de 400g e caixa 
com 20 unidades. 
OBSERVAÇÃO:
Quando da

entrega, o produto 
deverá apresentar 
data de fabricação 
não inferior a 60% 
do prazo de 
validade. 

800 CAIXA R$ 
148,00 

cento e 
quarenta 

e oito 
reais 

R$ 
118.400,00 

cento e 
dezoito mil e 
quatrocentos

reais 

7 

Colorífico 
natural obtido a 
partir do 
urucum, sem 
adição de sal. 

EMBALAGEM: 
Saco plástico de 
polietileno, 
atóxico, 
transparente 
contendo 100g do 
produto fardo com 
1 kg. Rotulagem 
de acordo coma 
legislação vigente. 
OBSERVAÇÃO: 
Quando da 
entrega, o produto 

300 KG 
R$ 

18, aa

dezoito 
reais e 

centavos 

R$ 5.460, 00 

cinco mil, 
quatrocentos 

reais 

AVANÇO TECMAX COMERCIO E SERVIÇOS 
CNPJ: 18.409.190/0001-60- Inscrição Municipal: 0008779000-2 

Rua 21, Quadra P, nº 16 Bairro: Rio Anil Bequimão CEP: 65.061-830 São Luís-MAFone: (98) 9 8108-4510 
herbethonorio@hotmail.com 
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deverá apresentar 
data de fabricação 
não inferior a 60% 

do prazo de 
validade. 

8 

Extrato de 
tomate, sem 
adição de aditivos, 
açúcares e sal. 
Sem glúten. 

EMBALAGEM: 
Embalagem de 
alumínio, contendo 
no rótulo os 
ingredientes, data 
de validade e 
fabricante. Pacote 
de 300g. 
OBSERVAÇÃO: 
Quando da 
entrega, o produto 
deverá apresentar 
data de fabricação 
não inferior a 60% 
do prazo de 
validade. 

2000 
Pacote 

de 300g 
R$ 

5,00 
cinco 
reais 

R$ 10.000,00 dez mil reais 

9 

-~ 

Feijão sempre 
verde. Tipo O1. 
Isento de matérias 
estranhas, 
impurezas insetos 
vivos ou mortos. 

EMBALAGEM: 
Saco plástico de 
polietileno, 
atóxico, 
transparente 
contendo lkg do 
produto, fardo com 
30 kg. Rotulagem 
de acordo com a 
legislação vigente. 
OBSERVAÇÃO: 
Quando da 
entrega, o produto 
deverá apresentar 
data de fabricação 
não inferior a 60% 
do prazo de 
validade. 

5. 000 KG R$ 
11,92 

onze 
reais e 

noventa 
e dois 

centavos 

R$ 59.600,00 

cinquenta e 
nove mil e 
seiscentos 

reais 

10 

Farinha de milho 
flocada (Flocão) 
enriquecidos com 
ferro. Sem sal. 

Farinha de milho 
flocada (Flocão) 
enriquecidos com 
ferro. Sem sal. 
EMBALAGEM: 
Saco plástico de 
polietileno, 
atóxico, contendo 

500g, fardo com20 unidades. 
Rotulagem de 
acordo com a 
legislação vigente. 
OBSERVAÇÃO: 
Quando da 

10.000 PACOTE 
DE 500O 

R$ 
3 80 

três reais 
e oitenta 
centavos 

R$ 38.000,00 trinta e oito 
mil reais 

AVANÇO TECMAX COMERCIO E SERVIÇOS 
cNPJ: 18.409.190/0001-60- Inscrição Municipal: 0008779000-2 

Rua 21, Quadra P, nº 16 Bairro: Rio Anil Bequimão CEP: 65.061-830 São Luis-MAFone: (98) 9 8108-4510 
herbethonorio@hotmail.com 
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entrega, o produto 
deverá apresentar 
data de fabricação 
não inferior a 60% 
do prazo de 
validade. 

11 

Farinha de milho 
flocada (Flocão) 
enriquecidos com 
ferro. Sem sal. 

Farinha de milho 
flocada (Flocão) 
enriquecidos com 
ferro. Sem sal. 
EMBALAGEM: 
Saco plástico de 
polietileno, 
atóxico, contendo 
500g, fardo com 
20 unidades. 
Rotulagem de acordo coma

legislação vigente. 
OBSERVAÇAO: 
Quando da 
entrega, o produto 
deverá apresentar 
data de fabricação 
não inferior a 60% 
do prazo de 
validade 

3.000 
PACOTE 
DE 500G 

R$ 
3,80 

três reais 
e oitenta 
centavos 

R$ 11.400,00 
onze mil e 

quatrocentos 
reais 

~. 
12 

Frango, 
resfriado ou 
congelado (não 
temperado). 

Frango, resfriado 
ou congelado 
(não 
temperado). 
OBSERVAÇAO: 
Quando da 
entrega, o produto 
deverá apresentar 
data de fabricação 
não inferior a 60% 
do prazo de 
validade. 

15.000 KG R$17,25 

dezessete 
reais e 
vinte e 
cinco 

centavos 

R$ 
258.750,00 

duzentos e 
cinquenta e 

oito mil, 
setecentos e 

cinquenta 
reais 

13 

Leite em pó 
integral, 
enriquecido com 
vitaminas. Isento 
de mofos odores 
estranhos e 
substâncias 
nocivas. 

Leite em pó 
integral, 
enriquecido com 
vitaminas. Isento 
de mofos, odores 
estranhos e 
substâncias 
nocivas. 
EMBALAGEM: 
Pacote com 200g 
fardo com 10kg. 
OBSERVAÇAO: 
Quando da 
entrega, o produto 
deverá apresentar 

30.000 
PACOTE 
DE 200G 

R$ 
8 55 

oito reais 
e 

cinquenta
e cinco 

centavos 

R$ 
256.500 00 

duzentos e 
cinquenta e 
seis mil e 

quinhentos 
reais 

AVANÇO TECMAX COMERCIO E SERVIÇOS 
CNPJ: 18.409.190/0001-60 - Inscrição Municipal: 0008779000-2 

Rua 21, Quadra P, nº 16 Bairro: Rio Anil Bequimão CEP: 65.061-830 São Luis-MAFone: (98) 9 8108-4510 
herbethonorio@hotmail.com 
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data de fabricação 
não inferior a 60% 
do prazo de 
validade. 

14 

Macarrão massa 
com ovo, 

espaguete. 

Macarrão massa 
com ovo, 
vitaminado tipo 
espaguete. 
EMBALAGEM: 
Saco plástico de 
polietileno, 
atóxico, 
transparente 
contendo 500g do 
produto, fardo com 

vitaminado tipo 5 kg. Rotulagem DE 500G 6,45
de acordo com a 
legislação vigente. 
OBSERVAÇAO: 
Quando da 
entrega, o produto 
deverá apresentar 
data de fabricação 
não inferior a 60% 
do prazo de 
validade. 

12.500
PACOTE R$ 

seis reais 

quarenta 
e cinco 

centavos 

R$ 80.625 00 

oitenta mil, 
seiscentos e 
vinte e cinco 

reais 

15 

Margarina 
vegetal sem sal, 
obtida de óleo 
vegetal ou 
gordura vegetal, 
com no mínimo 
50% de lipídios, 
fonte de gordura 
mono e 
poliinsaturada. 

EMBALAGEM: Na 
embalagem deve 
conter o nome do 
produto e 
fabricante data de 
fabricação~e 
validade, número 
de lote, valor 
nutricional, lista de 
ingredientes 

960
pote de 
500 g 

R$ 
7,55 

sete reais 

e
cinquenta 

e cinco 
centavos 

R$ 7.248,00 

sete mil, 
duzentos e 
quarenta e 
oito reais 

16 

Milho branco 
para munguzá, 
selecionados e 
inteiros, sem 
perfurações com 
coloração, odore 
sabor 
característicos. . 

EMBALAGEM: 
Pacote de 500g e 
fardo com 20 
unidades. 
Rotulagem de
acordo coma 
legislação vigente, 
OBSERVAÇÃO: 
Quando da 
entrega, o produto 
deverá apresentar 
data de fabricação 
não inferior a 60% 
do prazo de 
validade. 

4200 PACOTE 
DE 500G 

R$ 
6,80 

seis reais 
e oitenta

centavos 

R$ 28.560,00

vinte e oito 
mil, quinhentos e

sessenta 
reais 

AVANÇO TECMAX COMERCIO E SERVIÇOS 
CNPJ: 18.409.190/0001-60 Inscrição Municipal: 0008779000-2 

Rua 21, Quadra P, nº 16 Bairro: Rio Anil Bequimão CEP: 65.061-830 São Luís-MAFone: (98) 9 8108-4510 
herbethonorio@hotmail.com 
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17 

Óleo de soja 
refinado não 
transgênico. 
EMBALAGEM: 
Garrafa plástica 
tipo PET atóxica, 
contendo 900m1 

do produto 
acondicionado em 

caixa com 20 
unidades. 

OBSERVAÇÃO: 
Quando da 

entrega, o produto 
deverá apresentar 
data de fabricação 
não inferior a 60% 

do prazo de 
validade. 

Óleo de soja 
refinado não 
transgênico. 
EMBALAGEM: 
Garrafa plástica 
tipo PET atóxica, 
contendo 900m1 do 
produto 
acondicionado em 
caixa com 20 
unidades. 
OBSERVAÇÃO: 
Quando da 
entrega, o produto 
deverá apresentar 
data de fabricação 
não inferior a 60% 
do prazo de 
validade. 

100 Caixa 
R$ 

280'00 

duzentos 
e oitenta 

reais 
R$ 28.000,00 vinte e oito 

mi! reais 

18 
Sal refinado, 
iodado, para 
tempero. 

EMBALAGEM: 
Saco plástico de 
polietileno, 
atóxico, 
transparente 
contendo 1kg. 
Rotulagem de 
acordo coma 
legislação vigente. 
OBSERVAÇÃO• 
Quando da 
entrega, o produto 
deverá apresentar 
data de fabricação 
não inferior a 60% 
do prazo de 
validade. 

20 FARDO R$ 

cinquenta 
e seis 
reais e 

e seis 
centavos 

R$ 1.131 20 56,56 cinquenta reais e vinte

mil cento e 
trinta e um 

centavos 

19 

Sardinha em 
conserva, lata 
125g, ao molho 
de tomate. 

EMBALAGEM: Na 
embalagem deve 
conter o nome do 
produto e 
fabricante, data de 
fabricação e 
validade, número 
de lote, valor 
nutricional, lista de 
ingredientes 
OBSERVAÇÃO: 
Quando da 
entrega, o produto 
deverá apresentar 
data de fabricação 
não inferior a 60% 
do prazo de 
validade. 

150 CAIXA R$ 
292,00 

duzeentos 

noventa 
e dois 
reais 

R$ 43.800 00 

quarenta e 
três mil e 
oitocentos 

reais 

AVANÇO TECMAX COMERCIO E SERVIÇOS 
CNPJ: 18.409.190/0001-60 -Inscrição Municipal: 0008779000-2 

Rua 21, Quadra P, nº 16 Bairro: Rio Anil Bequimão CEP: 65.061-830 São Luís-MAFone: (98) 9 8108-4510 
herbethonorio@hotmail.com 
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20 

Sardinha em 
conserva lata 
125g, ao óleo 
comestível. 

EMBALAGEM :Na 
embalagem deve 
conter o nome do 
produto e 
fabricante, data de 
fabricação e 
validade, número 
de lote, valor 
nutricional lista de 
ingredientes 
OBSERVAÇÃO: 
Quando da 
entrega, o produto 
deverá apresentar 
data de fabricação 
não inferior a 60% 
do prazo de 
validade. 

150 CAIXA R$ 
292,00

duzentos 
e 

noventa 
e dois 
reais 

R$ 43.800,00 

quarenta e 
três mil e oitocentos

reais 

21 

Tempero seco 
pronto, mistura 
pimenta do 
reino e cominho 
de boa 
qualidade, 
EMBALAGEM: 
Embalagem de um 
1kg, 

EMBALAGEM: 
Embalagem de um 
1kg. 
OBSERVAÇÃO: 
Quando da 
entrega, o produto 
deverá apresentar 
data de fabricação 
não inferior a 60% 
do prazo de 
validade. 

300 KG 18,00 dreaiso R$ 5.400,00 
cinco mil e 

quatrocentos 
reais 

22 

— 

Vinagre de 
maçã. 
EMBALAGEM: 
Embalagem de 
750m1, 
embalagem 
secundária em 
plástico forte, 
resistente. 

EMBALAGEM: 
Embalagem de 
750m1, embalagem 
secundária em 
plástico forte, 
resistente. 
OBSERVAÇÃO: 
Validade mínima 
de 12 meses. 
Demais condições 
de acordo com as 
normas de saúde/ 
sanitárias vigentes 
(ANVISA, SIF e 
outras). 

350 UNID 
R 

3,00 três reais R$ 1.050,00 
mil e 

cinquenta 
reais 

23 

Café em pó. 
EMBALAGEM: 
Embalagem a 
vácuo 
homogêneo, 
torrado, contendo 
certificado PQC da 
ABIC, em plena 
validade. 

EMBALAGEM: 
Embalagem a 
vácuo, 
homogêneo, 
torrado, contendo 
certificado PQC da 
ABIC, em plena 
validade. 
OBSERVAÇÃO: 
Quando da 
entrega, o produto 
deverá apresentar 
data de fabricação 
não inferior a 60% 

2.400 Pacote 
de 250g 

R$ 
9,15 

nove 
reais e 
quinze 

centavos 

R$ 21.960,00 

vinte e um

mil 
novecentos 
e sessenta 

reais 

AVANÇO TECMAX COMERCIO E SERVIÇOS 
cNPJ: 18.409.190/0001-60 - Inscrição Municipal: 0008779000-2 

Rua 21, Quadra P, nº 16 Bairro: Rio Anil Bequimão CEP: 65.061-830 São Luis-MAFone: (98) 9 8108-4510 
herbethonorío@hotmail.com 
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do prazo de 
validade. 

24 

Carne moída 
bovina de 1a- 
músculo. Isenta 
de tecidos 
de ores como 
ossos, cartilagens, 
gordura parcial, 
aponeuroses, 
tendões, etc. 

EMBALAGEM: 
Embalada em saco 
de polietileno 
contendo 01 kg do 
produto. Devendo 
conter no rotulo O 

nome do produtor, 
data de validade e 
selo de inspeção 
sanitária. 
OBSERVAÇÃO:
Quando da 
entrega, o produto 
deverá está em 
perfeito estado de 
conservação e 
adequada para o 
consumo humano. 

12.000 KG R$ 
30,00 

trinta 
reais 

R$ 
360.000,00 

trezentos e 
sessenta mil 

reais

25 

Cebola branca, 
tamanho médio, 
fresca, integra e 
firme, isenta de 
sujidades, com 
grau de evolução 
completa do 
tamanho. 

OBSERVAÇÃO: 
Quando da 
entrega, o produto 
deverá está em 
perfeito estado de 
conservação e 
maturação 
adequado para o 
consumo humano. 

1200 Kg R$ 
9,00 

nove 
reais 

R$ 10.800,00 dez mil eoitocentos

reais 

26 

Pão massa fina. 
OBSERVAÇÃO: OBSER 
BSER da Quando 

entrega, o produto 
deverá está em 
perfeito estado de 
conservação e 
adequado para o 
consumo humano. 

OBSERVAÇÃO: 
Quando da 
entrega, o produto deverá está em
perfeito estado de
conservação e

adequado para o 
consumo humano. 

200.000 
Unidade. 

R$ 
0 88 

oitenta e 
oito 

centavos 
de real 

R$ 
176.000 00 

cento e 
setenta e 

seis mil reais 

27

Pimentão verde, 
fresca, integra e 
firme, isenta de 
sujidades e corpos 
estranhos, com 
grau de evolução 
completa do 
tamanho. 

OBSERVAÇÃO: 
Quando da 
entrega o produto 
deverá está em 
perfeito estado de 
conservação e 
maturação 
adequado para o 
consumo humano. 

600 Kg 
R$

8,35

oito reais e trinta e
cinco

centavos 

R$ 5.010,00 cinco mil e dez reais

28 

Polpa de fruta, 
sem adição de 
aditivos e 
açúcares. 
Sabores: goiaba, 
cajá, caju, acerola 
e maracujá. . 

EMBALAGEM: 
Saco plástico 
transparente,
atóxico, contendo o nome do
fabricante 

data de 
validade, Seguindo 
as normas de 
inspeção sanitárias 
vigentes. 
OBSERVAÇÃO: 
Quando da 

4.000 KG R $ 
13,55 

trezereais e 
cinquenta 

e cinco centavos

R$ 54.200 00 

cinquenta e 
quatro mil e 

duzentos 
reais 

AVANÇO TECMAX COMERCIO E SERVIÇOS 
CNPJ: 18.409.190/0001-60 - Inscrição Mu nicipal : 0008779000-2 

Rua 21, Quadra P, nº 16 Bairro: Rio Anil Bequimão CEP: 65.061-830 São Luis-MAFone: (98) 9 8108-4510 
herbethonorio@hotmail.com 
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entrega, o produto 
deverá está em 
perfeito estado de 
conservação e 
adequada para o 
consumo humano. 

Proposta Valida Por 60 dias 
Valor Total: R$ 2.013.994,20 (dois milhões e treze mil, novecentos e noventa e 
quatro reais e vinte centavos) 

São Luís - MA, 05 de Abril de 2022. 

HERBETH HONORIO 
RIBEIRO 

Assinado de forma digital por 
HERBETH HONORIO RIBEIRO 
G UTERRES: 66476208349 

GUTFRRFS:66476708349 nacins 71)77 n4 n5 14 55rn -n~'nn' 

HERBETH H. R. GUTERRES EIRELI 
CN PJ : 18.409.190/0001-60 

Herbeth Honorio Ribeiro Guterres 
RG no 0342717944 GEJUSPC MA 

CPF no 664.762.083-49 
Proprietário 

AVANÇO TECMAX COMERCIO E SERVIÇOS 
CNPJ: 18.409.190/0001-60 - Inscrição Municipal: 0008779000-2 

Rua 21, Quadra P, nº 16 Bairro: Rio Anil Bequimão CEP: 65.061-830 São Luís-MAFone: (98) 9 8108-4510 
herbethonorio@hotmail.com 



DISTRIBUIDORA 

FiR 
COMERCIO EIRELI 

"Proposta de Preços" 
A PREFETTURA MUNICTPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS -MA 

FOLHA n°  52

Razão Social: FJR COMÉRCIO FIRELI 

CNPJ: 30.381.078/0001-64 

Endereço: Praça Guilhermino Brito n° 2890 - CEP: 65.670-000 — Centro — Paraibano/MA 

Telefone: (98) 9.8854-6604 

Banco: Banco do Brasil Agência: 4420-2 Conta Corrente: 34117-7 

Banco: Banco Bradesco Agência: 2358-2 Conta Corrente: 2191.17-2 

Dados do Signatário 

Nome: Firmino Marques da Silva Neto Cargo: Proprietário 

n acionalidade: Brasileiro Identidade: 095811698-9 CPF: 001.682.523-33 

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA A 
COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTOS ESPECIFICAÇÕES QUANT. UNID V. UNIT V. TOTAL 

1 
Chocolate em pó 100% 
cacau, sem adição de 
açúcares. 

EMBALAGEM: Pacote de 
400g e caixa de 10 unidades. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

1.100 KG R$ 130,00 R$ 143.000,00 

2 

Açúcar origem vegetal 
constituído 
fundamentalmente de 
sacarose de cana-de-açúcar. 
Aspecto sólido com cristais 
bem definidos., 

EMBALAGEM: Saco plástico 
de polietileno, atóxico, 
transparente contendo 1 kg do 
produto, fardo com 30 kg. 
Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

400 FARDO R$ 192,00 R$ 76.800,00 

3 Alho in natura. 

EMBALAGEM: Na 
embalagem deve conter o nome 
do produto, data de 
empacotamento e validade, 
peso líquido, endereço e 
telefone para contato. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá está 
em perfeito estado de 
conservação e maturação 

300 KG R$ 26,00 R$ 7.800,00 

FJR Comercio Eireli CNPJ: 30.381.078/0001-64 I Insc. Estadual: 12.681.260-81 Insc. Municipal: 35858 
Endereço: Praça Guilhermino Brito n°: 2.890, Centro, Paraibano/MA - CEP: 65.670-000 

Contato: 98 98854-6604 I E-mail: distribuidorafjr@gmail.com 
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adequado para o consumo 
humano. 

4 

✓~ 

Arroz polido, classe longo 
fina tipo 1. 

EMBALAGEM: Saco plástico 
de polietileno, atóxico, 
transparente contendo 1 kg do 
produto, fardo com 30 kg. 
Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

12.000 
y

KG R$ 6,20 R$ 74.400,00 

5 Biscoito tipo cream 
cracker. . 

EMBALAGEM: Dupla de 
polietileno atóxico, de 400g e 
caixa com 20 unidades. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

800 CAIXA R$ 162,00 R$ 129.600,00 

6 Biscoito tipo maisena. 

Biscoito tipo maisena. 
EMBALAGEM: Dupla de 
polietileno atóxico, de 400g e 
caixa com 20 unidades. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

800 CAIXA R$ 136,00 R$ 108.800,00 

7 
Colorífico natural obtido a 
partir do urueum, sem 
adição de sal. 

EMBALAGEM: Saco plástico 
de polietileno, atóxico, 
transparente contendo I 00 do 
produto, fardo com 1 kg. 
Rotulagem de acordo corn a 
legislação vigente. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

300 KG R$ 20,00 R$ 6.000,00 

FJR Comercio Eireli CNPJ: 30.381.078/0001-64 Insc. Estadual: 12.681.260-81 Insc. Municipal: 35858 
Endereço: Praça Guilhermino Brito n°: 2.890, Centro, Paraibano/MA - CEP: 65.670-000 

Contato: 98 98854-6604 I E-mail: distribuidorafjr cr gmail.com 
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8 
Extrato de tomate, sem 
adição de aditivos, açúcares 
e sal. Sem glúten. 

EMBALAGEM: Embalagem 
de alumínio, contendo no 
rótulo os ingredientes, data de 
validade e fabricante. Pacote 
de 300g. OBSERVAÇÃO: 
Quando da entrega, o produto 
deverá apresentar data de 
fabricação não inferior a 60% 
do prazo de validade. 

2000 
Pacote de 

300g 
R$ 4,59 R$ 9.180,00 

9 

Feijão sempre verde. Tipo 
01. Isento de matérias 
estranhas, impurezas insetos 
vivos ou mortos. 

EMBALAGEM: Saco plástico 
de polietileno, atóxico, 
transparente contendo 1 kg do 
produto, fardo com 30 kg.
Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

5.000 KG R$ 1 1,55 R$ 57.750,00 

10 
Farinha de milho focada 
(Flocão) enriquecidos com 
ferro. Sem sal. 

Farinha de milho focada 
(Flocão) enriquecidos com 
ferro. Sem sal. 
EMBALAGEM: Saco plástico 
de polietileno, atóxico, 
contendo 500g, fardo com 20 
unidades. Rotulagem de acordo 
com a legislação vigente. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

10.000 
PACOTE 
DE S00G 

R$ 4,10 R$ 41.000,00 

(T, 
11 

Farinha de milho flocada 
(Flocão) enriquecidos com 
ferro. Sem sal. 

Farinha de milho focada 
(Flocão) enriquecidos com 
ferro. Sem sal. 
EMBALAGEM: Saco plástico 
de polietileno, atóxico, 
contendo 500g, fardo com 20 
unidades. Rotulagem de acordo 
com a legislação vigente. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade 

3.000 
PACOTE 
DE S00G 

R$ 4,10 R$ 12.300,00 

12 
Frango, resfriado ou 
congelado (não 
temperado), 

Frango, resfriado ou 
congelado (não temperado). 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

15.000 KG R$ 18,55 R$ 278.250,00 
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13 

Leite em pó integral, 
enriquecido com vitaminas. 
Isento de mofos, odores 
estranhos e substâncias 
nocivas. 

Leite em pó integral, 
enriquecido com vitaminas. 
Isento de mofos, odores 
estranhos e substâncias 
nocivas. EMBALAGEM: 
Pacote com 200g fardo com 
10kg. OBSERVAÇÃO: 
Quando da entrega, o produto 
deverá apresentar data de 
fabricação não inferior a 60% 
do prazo de validade. 

30.000 
PACOTE 
DE 200G 

R$ 9,00 R$ 270.000,00 

14 
Macarrão massa com ovo 
vitaminado tipo espaguete. 

Macarrão massa com ovo, 
vitaminado tipo espaguete. 
EMBALAGEM: Saco plástico 
de polietileno, atóxico, 
transparente contendo 500g do 
produto, fardo com 5 kg. 
Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

12.500 
PACOTE

DE 500G 
R$ 5,00 R$ 62.500,00 

15 

Margarina vegetal sem sal, 
obtida de óleo vegetal ou 
gordura vegetal, com no 
mínimo 50% de lipidios, 
fonte de gordura mono e 
poliinsaturada. 

EMBALAGEM: Na 
embalagem deve conter o nome 
do produto e fabricante data de 
fabricação e validade, número 
de lote, valor nutricional, lista 
de ingredientes 

960 
pote de 

500 g 
R$ 8,10 R$ 7.776,00 

16 

Milho branco para 
munguzá, selecionados e 
inteiros, sem perfurações 
com coloração, odor e sabor 
característicos. , 

EMBALAGEM: Pacote de 
500g e fardo com 20 unidades. 
Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

4200 
PACOTE 
DE S00G 

R$ 6,55 R$ 27.510 00 ' 

17 

Óleo de soja refinado não 
transgênico. 

EMBALAGEM: Garrafa 
plástica tipo PET atóxica, 

contendo 900m1 do produto 
acondicionado em caixa 

coro 20 unidades. 
OBSERVAÇÃO: Quando 

da entrega, o produto deverá 
apresentar data de 

fabricação não inferior a 
60% do prazo de validade. 

Óleo de soja refinado não 
transgênico. EMBALAGEM: 
Garrafa plástica tipo PET 
atóxica, contendo 900m1 do 
produto acondicionado em 
caixa com 20 unidades. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

100 Caixa R$ 320,00 R$ 32.000,00 
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18 
Sal refinado, iodado, para 
tempero. 

EMBALAGEM: Saco plástico 
de polietileno, atóxico, 
transparente contendo lkg. 
Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

20 FARDO R$ 49,0U R$ 980,U0 

19 
Sardinha em conserva lata 
125g, ao molho de tomate. 

EMBALAGEM: Na 
embalagem deve conter o nome 
do produto e fabricante, data de 
fabricação e validade, número 
de lote, valor nutricional, lista 
de ingredientes 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

150 CAIXA R$ 280,00 R$ 42.000,00 

20 
Sardinha em conserva lata 
125g, ao óleo comestível. 

EMBALAGEM:Na 
embalagem deve conter o nome 
do produto e fabricante, data de 
fabricação e validade, número 
de lote, valor nutricional, lista 
de ingredientes 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

150 CAIXA R$ 280,00 R$ 42.000,00 

21 

Tempero seco pronto, 
mistura pimenta do reino e 
cominho de boa qualidade. 
EMBALAGEM: 
Embalagem de um 1 kg. 

EMBALAGEM: Embalagem 
de um 1 kg. OBSERVAÇÃO: 
Quando da entrega o produto 
deverá apresentar data de 
fabricação não inferior a 60% 
do prazo de validade. 

300 KG R$ 15,88 R$ 4.764,00 

22 

Vinagre de maçã. 
EMBALAGEM: 
Embalagem de 750m1, 
embalagem secundária em 
plástico forte, resistente. 

EMBALAGEM: Embalagem 
de 750m1, embalagem 
secundária em plástico forte, 
resistente. OBSERVAÇÃO: 
Validade mínima de 12 meses. 
Demais condições de acordo 
com as normas de saúde/ 
sanitárias vigentes (ANVISA, 
SIF e outras). 

350 UNID R$ 2,85 R$ 997,50 

23 

Café em pó. 
EMBALAGEM: 
Embalagem a vácuo, 
homogêneo, torrado, 
contendo certificado PQC da 
ABIC, em plena validade. 

EMBALAGEM: Embalagem 
a vácuo, homogêneo, torrado, 
contendo certificado PQC da 
ABIC em plena validade. OBSERVAÇÃO: Quando da 

entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação 
não inferior a 60% do prazo de 
validade. 

2.400 
Pacote de 

2508 
R$ 8,66 R$ 20.784,00 
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24 

Carne moída bovina de P— 
músculo. Isenta de tecidos 
inferiores como ossos, 
cartilagens, gordura parcial, 
aponeuroses, tendões, etc. 

EMBALAGEM: Embalada 
em saco de polietileno 
contendo 01 kg do produto. 
Devendo conter no rotulo o 
nome do produtor, data de 
validade e selo de inspeção 
sanitária. OBSERVAÇÃO: 
Quando da entrega, o produto 
deverá está em perfeito estado 
de conservação e adequada 
para o consumo humano. 

12.000 KG R$ 29,00 R$ 348.000,00 

25 

Cebola branca, tamanho 
médio, fresca, integra e 
firme, isenta de sujidades, 
com grau de evolução 
completa do tamanho. 

OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá está 
em perfeito estado de 
conservação e maturação 
adequado para o consumo 
humano. 

1200 Kg R$ 8,74 R$ 10.488,00 

26 

Pão massa fina. 
OBSERVAÇÃO: Quando 
da entrega, o produto deverá 
está em perfeito estado de 
conservação e adequado 
para o consumo humano. 

OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá está 
em perfeito estado de 
conservação e adequado para o 
consumo humano. 

200.000 Unidade. R$ 0,69 R$ 138.000,00 

27 

Pimentão verde, fresca, 
integra e firme, isenta de 
sujidades e corpos estranhos, 
com grau de evolução 
completa do tamanho. 

OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá está 
em perfeito estado de 
conservação e maturação 
adequado para o consumo 
humano. 

600 Kg R$ 9,00 R$ 5.400,00 

28 

Polpa de fruta, sem adição 
de aditivos e açúcares. 
Sabores: goiaba, cajá, caju, 
acerola e maracujá. . 

EMBALAGEM: Saco plástico 
transparente, atóxico, contendo 
o nome do fabricante, data de 
validade, Seguindo as normas 
de inspeção sanitárias vigentes. 
OBSERVAÇÃO: Quando da 
entrega, o produto deverá está 
em perfeito estado de 
conservação e adequada para o 
consumo humano. 

4.000 KG R$ 14,00 R$ 56.000,00 

Paraibano/MA, 04 de Abril de 2022. 

FJR COMERCIO EIRELI 
CNPJ: 30.381.078/0001-64. 

Firmino Marques da Silva Neto 
CPF: 001.682.523-33 

Proprietário 

FJR Comercio Eireli CNPJ: 30.381.078/0001-64 I Insc. Estadual: 12.681.260-81 Insc. Municipal: 35858 
Endereço: Praça Guilhermmo Brito n°: 2.890, Centro, Paraibano/MA - CEP: 65.670-000 

Contato: 98 98854-6604 I E-mail: distribuidorafjr@gmail.com 


