
Item Quant. Unid Descrição Marca Vencedor
Preço 

unitário
Valor total

1 1.034

Caixa 

c/24und

Suco (néctar de frutas) em embalagem tetrapack, 

contendo 200 ml, sabor maracujá, uva ou 

pêssego, contendo 24 unidades cada caixa. Tial Milleto R$ 28,80 R$ 29.779,20

2 1.430

Bandeja c/ 

06 potes

Bebida láctea - Bandeja com 06 potes de 90g 

cada, contendo 540g a bandeja. De boa 

qualidade, com sabores coco ou morango.No 

rótulo deve conter os dados do fabricante; prazo 

de validade de no mínimo 15 dias a contar da 

data da entrega; serviço de inspeção municipal 

(SIM), estadual (SIP) ou federal (SIF); valor 

nutricional completo, com no mínimo 90kcal 

cada pote. Itambé Milleto R$ 2,99 R$ 4.275,70

3 380

Pacote 

c/06 und

Bebida láctea - Pacote com 06 embalagens de 

bebida láctea tipo IOGURTE, com no mínimo 120 

g cada. Nos sabores Morango e coco. No rótulo 

deve conter os dados do fabricante; prazo de 

validade de no mínimo 15 dias a contar da data 

da entrega; serviço de inspeção municipal (SIM), 

estadual (SIP) ou federal (SIF); valor nutricional 

completo, com no mínimo 90kcal cada unidade. Luci Milleto R$ 3,00 R$ 1.140,00

4 735 Kg

Pão Tipo Hot Dog - Superfície macia, lisa, 

brilhante e não quebradiça; miolo consistente e 

sedoso; composição mínima da massa: 51,85g 

farinha de trigo, 5,20g açúcar, 1,04g leite pó, 

4,15g gordura vegetal, 28,5ml água; Pesando 45g 

por unidade; Validade mínima de 05 dias a contar 

da data de entrega; Embalado em saco plástico, a 

granel po Kg. Millen Milleto R$ 9,24 R$ 6.791,40

5 2.170 Unidade

Bolinho de 40g, composto de farinha de 

trigo,leite em pó, açúcar, ovos, margarina. Livre 

de gordura trans. Milleto Milleto R$ 0,47 R$ 1.019,90
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6 411 Kg

Queijo - Tipo mussarela. Entregue em fatias de 

0,20g a 0,25g cada, em temperatura refrigerada 

(não superior a 7°C). Validade superior a 30 dias 

após a entrega (máximo de 15% do prazo 

comprometido). Constar externamente os dados 

de identificação, procedência, data de fabricação, 

prazo de validade e n° de lote. Deverá ter registro 

no serviço de inspeção municipal (SIM), estadual 

(SIP) ou federal (SIF). A empresa ganhadora 

deverá entregar a mercadoria em embalagens 

apropriadas e de 3 Kg. Leite e Mel Milleto R$ 19,90 R$ 8.178,90

7 16 Pacote

Batata frita embalada tipo palha fina, 

características asicionais; Ingredientes: Batata, 

gordura vegetal e sal. Pronta para consumo; 

embalagem com 400 gramas. Krok Milleto R$ 4,70 R$ 75,20

8 411 Kg

Apresuntado suíno. Entregue em fatias de 0,25g a 

0,30g cada, em temperatura refrigerada. Data de 

validade de 03 meses a contar da data de entrega 

(com no máximo 15 % do prazo de validade 

comprometido). Embalagem: Saco plástico 

incolor, atóxico, lacrado. Constar externamente 

os dados de identificação, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e n° de lote. Deverá 

ter registro no serviço de inspeção municipal 

(SIM), estadual (SIP) ou federal (SIF). Pif-Paf Milleto R$ 14,40 R$ 5.918,40

9 82

Caixa c/12 

und

Refresco em pó de fácil e rápido preparo, em 

sabores variados, com aproximadamente 240gr, 

já adoçado e com redimento de 02 litros cada. 

Caixa com 12 unidades Vilma Milleto R$ 19,20 R$ 1.574,40

10 1.900 Unidade

Refrigerante (Tipo Cola), de boa qualidade, 

gelado, 2litros. Referência: Coca-Cola. - - - R$ 0,00

11 2.300 Unidade

Refrigerante (Sabor guaraná e laranja) de boa 

qualidade, gelado, 2 litros. Referência: Guaraná 

Antartica e Fanta Laranja. - - - R$ 0,00

12 170 Caixa

Barra de cereal, com peso mínimo de 20g. 

Devendo a marca ofertada conter sbores 

variados, (Morango, coco e chocolate), podendo 

a secretaria no momento da compra escolher o 

sabor a ser entregue. Caixa com 24 unidades. 

Referência: TRIO. - - - R$ 0,00

13 784 Caixa

Caixa com 27 unidades de bebida láctea

achocolatada comum em embalagem tetrapack,

contendo 200ml com canudinho, admitida

variação volumétrica de 10% . Marcas de

referência: Toddy , Nescau e Vigor .

toddynho Milleto R$ 27,00 R$ 21.168,00

14 160 Unid.

Suco (néctar de frutas) em embalagem tetrapack

(sabores pêssego, uva ou maracujá), embalagem

de 1 litro contendo 1000 ml em cada caixa.

Tial Milleto R$ 3,10 R$ 496,00



15 8.450 Unid.

Lanche Composto de 2 fatias de pão de

forma com casca, isento de bolor, produto

obtido pela cocção , em condições técnicas

adequadas, de massa preparada de farinha

de trigo, fermento biológico, água e sal,

podendo conter outras substâncias

alimentícias, devendo ainda apresentar

maciez adequada. Referencia Pullman, Panco

e Wickbold; Recheado com 1 fatia de

apresuntado (mínimo 20g) e 1 fatia de

mussarela (mínimo 20g). lanche embalado

individualmente com filme de PVC     

Milleto Milleto R$ 1,80 R$ 15.210,00

16 8.250 Unid.

Lanche composto de 01 pão francês (mínimo 50g)

recheado com duas fatias de mortadela (mínimo

20g cada fatia), lanche embalado individualmente

com filme de PVC.    

Milleto Milleto R$ 1,20 R$ 9.900,00

17 4.200 Unid.

Lanche composto de 01 pão de Hotdog de 50 g

(composto por farinha de trigo, leite em pó,

açúcar, ovos, margarina, livre de gordura trans)

01 salsicha com molho (composto por molho de

tomate) embalada individualmente com filme de

PVC.          

Milleto Milleto R$ 1,10 R$ 4.620,00

18 7.800 Unid.

Maçã tipo red , pesando no mínimo 180 gramas,

devidamente higienizada e embalada

individualmente com filme de PVC.

Gala 7800 Milleto R$ 1,00 R$ 7.800,00

19 1.265 Unid.

Bolo de cenoura com cobertura de chocolate

com peso de 450g podendo variar para + em até

15%. Milleto Milleto R$ 4,20 R$ 5.313,00

20 1.265 Unid.

Bolo de Chocolate com cobertura de brigadeiro

com peso de 450g podendo variar para + em até

15%. Milleto Milleto R$ 4,20 R$ 5.313,00

21 440 Pac.

Bisnaguinha – Pacote com 300g de pães

pequenos de massa adocicada em formato de

pequenas bisnagas. Embalagem contendo 300g.

Produzido, embalado e entregue em

conformidade com a legislação sanitária vigente.

Marca referência de qualidade: Seven Boys

Milleto Milleto R$ 2,70 R$ 1.188,00

R$ 129.761,10
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