
                                         ESTIMATIVA PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2018

                                                          PREÇO MÉDIO DE MERCADO

DESCRIÇÃO

Entregar na Sede dos Distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra. 

1

ACHOCOLATADO EM PÓ instantâneo, tradicional, contendo dados de identificação do produto,

marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, valor energético mínimo de 100

kcal/porção de 25g, cálcio-150mg, ferro-1,2mg, sódio-30mg (APRESENTAR AMOSTRA EM

EMBALAGEM LITOGRAFADA). O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses

a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Pct 400g            427            108            120               -                655              4,23 

                   2.770,65 

2
AÇÚCAR CRISTAL com alto grau de pureza e alvura, pacotes de 1 kg, validade mínima de 6

(seis)meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
Pct 1000g         2.220            208            623               -             3.051              1,98 

                   6.040,98 

3
ALHO TIPO EXTRA, o produto não deverá apresentar problemas com coloração não

característica, estar machucado, perfurado, muito maduro e nem muito verde.
Kg            157              22              43               -                222            16,76 

                   3.720,72 

4

ARROZ AGULHINHA - 1 KG, tipo 1, classe longo fino, subgrupo polido, beneficiado, contendo

dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

líquido peso. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

entrega na unidade requisitante.

Pct 1000g         1.623            421            455               -             2.499              2,73 

                   6.822,27 

5

AZEITE DE DENDÊ, embalagem plástica contendo dados de identificação do produto, marca do

fabricante, data de fabricação, prazo de validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 06

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

VD 200ml               -                54               -                 -                  54              2,43 

                      131,22 

6

BATATA INGLESA, produtos frescos e com grau de maturação intermediária, deverá apresentar

odor agradável, consistência firma, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração

características e sem sujidades.

Kg               -                86               -                 -                  86              3,48 

                      299,28 

7

Biscoito isento de Lactose, sabor Gergilim, tipo Cream Cracker, valor energético mínimo de

127kcal/porção de 30g, sódio 210mg, 0g gordura trans (apresentar amostra em embalagem

litografada) o produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

entrega na unidade requisitante.

PCT 400g               -                 -                 -                30                30              5,10 

                      153,00 

8

BISCOITO ÁGUA E SAL, valor energético mínimo de 125 kcal/ porção de 30g, Sódio 164mg,

fibra 1,1 gramas, 0g gordura trans ingredientes: farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura

vegetal, SEM LACTOSE (APRESENTAR AMOSTRA EM EMBALAGEM LITOGRA FADA) o

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante.

PCT 400g               -                 -                 -                30                30              4,40 

                      132,00 

9

BISCOITO DOCE TIPO MARIA, valor energético mínimo de 131 kcal/porção de 30g, Sódio-

99mg, 0g de gordura trans (sabores tradicional, leite, chocolate e coco) (APRESENTAR

AMOSTRA EM EMBALAGEM LITOGRAFADA) o produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 400g         1.922            243            539               -             2.704              4,19 

                11.329,76 

10

BISCOITO DOCE TIPO ROSCA, valor energético mínimo de 138kcal/porção de 30g, sódio-

78mg, 0g de gordura trans, (sabores leite e coco) (APRESENTAR AMOSTRA EM EMBALAGEM

LITOGRAFADA) o produto deverá apresen- tar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data

de entrega na unidade requisitante.

PCT 400g               -              243               -                 -                243              4,55 

                   1.105,65 

11

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, valor energético mínimo de 130 kcal/

porção de 30g, Sódio 249mg, 0g gordura trans (APRESENTAR AMOSTRA EM EMBALA GEM

LITOGRAFADA) o produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data

de entrega na unidade requisitante.

PCT 400g         1.922            243            539               -             2.704              3,56 

                   9.626,24 

 Vl. Unit  Vl. Total UND
 QTD 

TOTAL 
ITEM

 QTD 

Castelo 

 QTD 

Castelo 

Cheche 

 QTD 

Cachoeira 
 QTD-AEE 



12

Cravo da Índia deverão ser secos e limpos, sem mancha, sem fungo, acondicionado em saco de

polietileno, íntegro, atoxico, resistente, vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter

externamente os dados de intentificação e procedencia, numero do lote, data de validade, quantidade

do produto. O produto deverá apresentar validade minima de 6 (seis) meses a partir da entrega. 

PCT/40g               -              216               -                 -                216              4,82 

                   1.041,12 

13

Café em pó, homogêneo, torrado e moído, do tipo superior, com torrefação média. Embalado à

vácuo em pacotes de 250g, Predominantemente café tipo arábica, com grãos de café dos tipos 6

COB, com no máximo 10% em peso de grãos com defeitos, ausência de grãos pretos-verdes ou

fermentados. Produto com validade de 12 meses. Com selo de pureza ABIC, Nota superior a 6 na

escala sensorial Programa de Qualidade do café (QG Qualidade Global), Laudo físico-quimico,

microbiologico, microscopico e organoleptico de acordo co a legislação vigente.

Pct 250g            342              43              96               -                481              4,51 

                   2.169,31 

14
Carne bovina c/osso (tipo paleta) com a acoloração avermelhada sem pontos esverdeados ou

brancos, sem pele, sem gordura e com odor característico
Kg            427               -              120               -                547            11,75 

                   6.427,25 

15
Carne moída com peça tipo músculo ou patinho, coloração avermelhada sem pontos esverdeados ou

brancos, sem pele, sem gordura e com odor característico
Kg            769            227            216               -             1.212            11,75 

                14.241,00 

16
Carne maciça tipo patinho ou alcatra, coloração avermelhada sem pontos esverdeados ou brancos,

sem pele, sem gordura e com odor característico.
Kg               -                65               -                 -                  65            18,00 

                   1.170,00 

17
Carne Músculo, com a acoloração avermelhada sem pontos esverdeados ou brancos, sem pele, sem

gordura e com odor característico
Kg               -                65               -                 -                  65            13,00 

                      845,00 

18

CEBOLA, produtos frescos e com grau de maturação intermediária, deverá apresentar odor

agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração

características

Kg            384            108            108               -                600              5,70 

                   3.420,00 

19

CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL ISENTA DE LACTOSE NOS SABORES

ARROZ E AVEIS, MILHO E ARROZ, com informação nutricional de 75 kcal/21k de produto,

sódio 47mg, calcio 57mg e ferro 5,3mg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante

Pct 200g               -                 -                 -                23                23              4,30 

                        98,90 

20
Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou

mecânica sem rachaduras e cortes com tamanho e coloração uniforme, devendo ser graúdas.
Kg               -                76               -                 -                  76              4,30 

                      326,80 

21
Extrato de Tomate concentrado simples, sem aditivos químicos. Rotulado de acordo com a

legislação vigente. nº de registro no órgão competente, validade mínima de 06 (seis) meses.
Pct 340g            502              32            141               -                675              1,62 

                   1.093,50 

22

FLOCÃO DE MILHO a farinha de milho em flocos é pré cozida e enriquecida em ferro e ácido

fólico, (vitamina B9) (APRESENTAR AMOSTRA em embalagem litografada) o produto deverá

apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Pct 500g            512              65            144               -                721              1,73 

                   1.247,33 

23

FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO - contendo dados de identificação do produto, marca do

fabricante, data de fabricação, prazo de validade (APRESENTAR AMOSTRA EM EMBALAGEM

LITOGRAFADA). O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data

de entrega na unidade requisitante.

Pct 1000g               -                22               -                 -                  22              3,26 

                        71,72 

24

Farinha de Tapioca Grupo Tapioca Tipo 1, subgrupo granulada grauda e macia, com valor

nutricional de 105kcal/30g do produto e 26g de mandioca carboidratos. Ingredientes: fécula de

mandioca extrusada. O produto deverá apresentar validade minima de 06 (seis) meses a partir da data

de entrega na unidade requisitante. 

Pct 200g         1.281            324            359               -             1.964              4,05 

                   7.954,20 

25

Frango deverá apresentar-se com aspecto próprio. Embalado a vácuo, com registro de inspeção a

carne deverá estar à temperatura de -18°c(dezoito graus centígrados negativos) ou inferior e

transportada em carro adequado que conserve tanto as características do alimento congelado, como

também a qualidade do mesmo, conforme legislação vigente. Rotulagem de acordo com a legislação

vigente validade mínima de 12 (doze) meses embalado em pacotes atóxicos, transparentes e

resistentes

Kg            854            227            240               -             1.321              8,20 

                10.832,20 



26

Goma Hidratada para Tapioca. Sem adição de conservantes, é um produto 100% natural já

peineirada. (apresentar amostra em embalagem litografada) o produto deverá apresentar validade

minima de 03 (três) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Pct 1000g               -                 -                 -                13                13              7,25 

                        94,25 

27
Leite de coco tradicional com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de

validade, peso líquido de acordo com as normas vigentes
VD 200ml            641            108            180               -                929              2,51 

                   2.331,79 

28

LEITE DE VACA PASTEURIZADO, contendo dados de identificação do produto, marca do

fabricante, data de fabricação, prazo de validade. (APRESENTAR AMOSTRA EM EMBALAGEM

LITOGRAFADA) Embalado em saco plástico.

1000ml         8.967         2.430         2.515               -           13.912              3,00 

                41.736,00 

29

Leite zero lactose leite UHT semidesnatado para dietas com restrição de lactose, embalagem

contendo 1 litro, valor energético de 82 Kcal/ 200 ml de porção, sódio de 128 mg e 0 gorduras trans.

Ingredientes: leite semidesnatado, enzima lactase e estabilizantes citrato de sódio, trifosfato de sódio,

monofosfato de sódio e difosfato de sódio. Solicitar amostra em embalagem litografada. O produto

deverá apresentar valid. mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lt 1000ml               -                 -                 -              195              195              4,15 

                      809,25 


