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TERMO DE ADJUDICAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL No. 004/2021-IPMA-PP-SRP 

Após analisado o resultado do Pregão Presencial No. 004/2021-IPMA-PP-SRP, que 

tem como objeto o Registro de preços que objetiva a aquisição de Material de Consumo 

(Genero Alimenticio) para atender o Instituto de Previdência Municipal de Abaetetuba-PA, e 

recebidas as propostas consolidadas e documentos de complementação apresentados pela 

empresa ANTONIA F GOMES COMERCIO ME, CNPJ Nº 26.741.254/0001-54 em 

conformidade com o prazo aberto pelos artigos 42 e 43 da Lei complementar 123/06 alterada 

pela Lei complementar 147/14, a Pregoeira Sra. Danielly Farias Corrêa ADJUDICA à licitante 

ANTONIA F GOMES COMERCIO ME, CNPJ Nº 26.741.254/0001-54, vencedora do certame, 

conforme indicado no quadro abaixo. 

 
 

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO: ANTONIA F GOMES COMERCIO ME, CNPJ Nº 26.741.254/0001-54 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND QUANT MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
Alimento achocolatado, apresentação: pó, tipo preparo: instantâneo, 
unidade de fornecimento: pacote com 400 g 

PCT 100 NESTLE R$ 8,45 R$ 845,00 

2 

Amido de milho, ingredientes básicos: amido de milho, unidade de 
fornecimento:  caixa  com  200 g,    características    adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em 
vigor 

CX. 100 BONOMILHO R$ 3,62 R$ 362,00 

3 
Aveia  em  flocos,  apresentação: aveia      em      flocos,      produto 
próprio      para      o      consumo humano, em conformidade com a 
legislação em vigor, unidade de fornecimento: caixa com 500g 

CX. 100 QUAKER R$ 8,95 R$ 895,00 

4 
Azeite, descrição: composto de 100% oliva; acidez máxima de 0,5%; 
unidade de fornecimento: embalagem 500ml. 

Unid. 50 GALO R$ 25,60 R$ 1.280,00 

5 

Biscoito  doce,  tipo:  rosquinha de      chocolate,      composição: farinha   
de   trigo   enriquecida com    ferro    e    ácido    fólico, açúcar, amido, 
gordura vegetal hidrogenada,  açúcar  invertido, amido, corante 
caramelo, cacau em  pó,  sal  refinado,  fermentos químicos, bicarbonato 
de sódio, aromatizante        idêntico        ao natural           de           
chocolate, acidulante      láctico,      contém glúten,                  
características adicionais:     produto     próprio para    consumo    humano    
e    em conformidade com a legislação em         vigor.,         unidade         
de fornecimento: pacote com 400g 

PCT 100 VITARELA R$ 5,65 R$ 565,00 

6 

Biscoito  doce,  tipo:  rosquinha de          coco,          unidade          de 
fornecimento: pacote com 400 g, características           adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em 
vigor. 

PCT 100 VITARELA R$ 6,10 R$ 610,00 
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7 

Biscoito  doce,  tipo:  rosquinha de leite, composição: farinha de trigo  
enriquecida  com  ferro  e ácido  fólico,  açúcar,  gordura vegetal    
hidrogenada,    açúcar invertido,   amido,   al   refinado, fermentos                         
químicos, bicarbonato            de            sódio, aromatizante  lecitina  de  
soja, acidulante      láctico,      contém glúten,                  características 
adicionais:     produto     próprio para    consumo    humano    e    em 
conformidade com a legislação em         vigor.,         unidade         de 
fornecimento: pacote com 400g 

PCT 100 VITARELA R$ 7,40 R$ 740,00 

8 

biscoito  doce,  tipo:  rosquinha; sabor: milho verde; composição: farinha   
de   trigo   enriquecida com ferro e ácido fólico, creme de milho, farinha 
de milho, amido de     milho,     gordura     vegetal, açúcar,  açúcar  
invertido,  sal, ovo   em   pó,   fermento   químico, bicarbonato  de  sódio  
e  amônia; adicionais:     produto     próprio para  consumo  humano;  
unidade de   fornecimento:   pacote   com 400g. 

Unid. 100 VITARELA R$ 8,15 R$ 815,00 

9 

biscoito  salgado,  tipo:  água  e sal;    composição:    farinha    de trigo,  
gordura  vegetal,  amido, extrato  de  malte,  sal,  açúcar, fermentos                         
químicos, bicarbonato      de      amônio      e bicarbonato   de   sódio,  
contém cevada,   ovo   e   sódio;   contém glúten;               unidade               
de fornecimento: 200g. 

PCT 100 VITARELA R$ 5,38 R$ 538,00 

10 
bolacha  de  maizena,  unidade  de fornecimento: pacote com 400 g, 
características           adicionais: produto próprio para consumo humano e 
em conformidade com a legislação em vigor. 

PCT 100 VITARELA R$ 6,38 R$ 638,00 

11 

café        torrado        e        moído, apresentação: torrado e moído sem    
misturas,    embala de fornecimento: pacote de 500ggem:    a vácuo,                   
características adicionais:    1ª    qualidade,    com características,   
aspecto   cor, odor e sabor próprios, unidade 

PCT 100 MARATÁ R$ 4,15 R$ 415,00 

12 
conserva de carne, ingredientes ásicos: carne bovina, sal,    conservantes 
e condimentos naturais. tipo: corte, unidade de fornecimento: lata com 
320 a 340g 

PCT 100 TARGET R$ 6,55 R$ 655,00 

13 
creme de leite, tipo: uht homogeneizado, unidade de fornecimento:              
embalagem contendo 200 g (peso líquido) 

PCT 100 PIRACANJUBA R$ 4,75 R$ 475,00 

14 

doce de leite, ingredientes básicos: leite, açúcar, bicabornato de sódio,  
unidade de fornecimento: pote com 400g, características adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor 

PCT 100 PIRACANJUBA R$ 6,20 R$ 620,00 

15 
ervilha,  ingredientes básicos: ervilhas, água, açúcar e sal, unidade de 
fornecimento: lata com 200 g (peso drenado) 

LATA 100 QUERO R$ 3,96 R$ 396,00 

16 

Farinha de mandioca, grupo: seca, subgrupo: grossa, tipo: 1, classe:    
amarela,    unidade    de fornecimento: pacote com 1 kg, características           
adicionais: isentas   de   matéria   terrosa   e parasitos,   não   poderá   
estar úmida,  fermentada  ou  rançosa, produto próprio para consumo 
humano. 

PCT 100 REGIONAL R$ 6,55 R$ 655,00 

17 

farinha de mandioca, grupo: seca, subgrupo: grossa, tipo: 1, classe:     
branca, unidade de fornecimento: pacote com 1 kg, características           
adicionais: isentas   de   matéria   terrosa   e parasitos,   não   poderá   
estar úmida, fermentada ou rançosa, produto próprio para consumo 
humano. 

PCT 100 REGIONAL R$ 6,45 R$ 645,00 

18 
farinha de tapioca, grupo: seca, subgrupo: grossa, classe: branca, 
características adicionais: isentas de matéria terrosa e parasitos, não 
poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. pct 1kg 

PCT 100 REGIONAL R$ 6,45 R$ 645,00 
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19 

farinha láctea, apresentação: pó, composição: farinha de trigo, leite    em 
pó integral, açúcar, sal, glúten, unidade de fornecimento:   embalagem 
com 400g, características adicionais: produto próprio para consumo 
humano. 

PCT 100 NESTLE R$ 10,70 R$ 1.070,00 

20 farinha,   tipo: flocão, 500g.  Unid. 100 QUAKER R$ 4,20 R$ 420,00 

21 

goiabada,   tipo:   goiabada   para corte,                unidade                de 
fornecimento:   embalagem   com 600            g,            características 
adicionais:     produto     próprio para    consumo    humano    e    em 
conformidade com a legislação em vigor. 

POTE 100 PALMERON R$ 8,38 R$ 838,00 

22 

leite          condensado,          tipo: tradicional,   composição:   leite natural,   
açúcar   e   lactose   , unidade        de        fornecimento: embalagem 
contendo 395 g (peso líquido),                características adicionais:     
produto     próprio para    consumo    humano    e    em conformidade 
com a legislação em vigor. 

Unid. 100 PIRACANJUBA R$ 6,16 R$ 616,00 

23 

leite    de    coco,    ingredientes básicos:  leite  de  coco,  água  e 
conservadores,      unidade      de fornecimento:  garrafa  com  200 ml,   
características   adicionais: produto       próprio       para       o consumo        
humano        e        em conformidade com a legislação em vigor 

Frc. 100 MAIS COCO R$ 5,30 R$ 530,00 

 24 

leite         integral         em         pó, composição:    leite   de   vaca   e 
estabilizante,         unidade         de fornecimento: pacote com 400 g ,     
características     adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor 

Pct. 200 PIRACANJUBA R$ 10,10 R$ 2.020,00 

25 

leite         integral         em         pó, composição:     leite     de     vaca, 
unidade        de        fornecimento: pacote            com            1            kg, 
características           adicionais: produto próprio para consumo humano e 
em conformidade com a legislação em vigor. 

PCT 100 CCGL R$ 27,20 R$ 2.720,00 

26 
macarrão,      tipo:      espaguete, ingredientes:  sêmola  de  trigo, ovos   e   
corantes   naturais   de urucum,              unidade              de fornecimento: 
pacote com 500 g, informações adicionais: contém glutem 

PCT 200 HILÉIA R$ 3,85 R$ 770,00 

27 

macarrão,       tipo:       parafuso, ingredientes:  sêmola  de  trigo, ovos   e   
corantes   naturais   de urucum,              unidade              de fornecimento: 
pacote com 500 g, informações                  adicionais: produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

PCT 200 HILÉIA R$ 4,70 R$ 940,00 

28 

manteiga,  ingredientes  básicos: creme   de   leite   e   sal,   unidade 
fornecimento:   embalagem   com 500            g,            características 
adicionais:     produto     próprio para    consumo    humano    e    em 
conformidade com a legislação em vigor 

Unid. 100 PIRACANJUBA R$ 28,30 R$ 2.830,00 

29 
margarina vegetal, apresentação: com sal, unidade de fornecimento: 
embalagem de 250 g. 

Unid. 200 PRIMOR R$ 3,35 R$ 670,00 

30 

massa de sopa, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina com 
ferro e ácido fólico/ ovos / corante  natural  de  urucum  ou outras  
substâncias  permitidas e      submetido      a      processos tecnológicos              
adequados, composição nutricional: máximo 75 g de hidrato de carbono.  
- pct c 500g 

PCT 300 HILÉIA R$ 5,15 R$ 1.545,00 

31 

MILHO       VERDE,       INGREDIENTES: MILHO,    ACUÇAR,    ÁGUA    E    
SAL, CARACTERÍSTICAS           ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA 
CONSUMO HUMANO,              UNIDADE              DE FORNECIMENTO: 
EMBALAGEM TETRA PAK 200G (PESO DRENADO) 

Unid. 300 QUERO R$ 3,55 R$ 1.065,00 
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32 

molho    de    soja,    ingredientes básicos:   feijão,   soja,   açúcar, milho   
torrado,   sal,   trigo   em grãos,    arroz,    conservantes, unidade        de        
fornecimento: frasco          com          1000          ml, características           
adicionais: produto próprio para consumo humano e em conformidade 
com a legislação em vigor 

Frc. 100 SHOYU R$ 8,05 R$ 805,00 

33 

molho      inglês,      ingredientes básicos: vinagre, água, molho de soja,   
sal,   extrato   de   tomate, pimenta    vermelha    e    outros, conservador:        
sorbato        de potássio,             unidade             de fornecimento:  frasco  
com  150 ml. 

Frc. 100 SHOYU R$ 3,96 R$ 396,00 

34 
seleta de legumes, ingredientes básicos:         ervilha,         batata, 
cenoura, água e sal; unidade de fornecimento: embalagem tetra pak com 
200 g drenado. 

Unid. 150 QUERO R$ 4,10 R$ 615,00 

35 

suco    de    fruta,    ingredientes básicos: água, suco integral de abacaxi,                    
conservantes, apresentação:                      líquido concentrado,       sem       
açúcar, unidade        de        fornecimento: frasco com 500 ml em 
embalagem de     vidro     ou     de     plástico, características           
adicionais: produto próprio para consumo humano e em conformidade 
com a legislação em vigor. 

Frc. 350 PALMERON R$ 3,80 R$ 1.330,00 

36 

Suco de fruta, ingredientes básicos: água, suco integral de caju,                          
conservantes, apresentação: líquido concentrado, sem açúcar, unidade 
de fornecimento: frasco com 500 ml em embalagem de     vidro ou de 
plástico, características adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

Frc. 350 JANDAIA R$ 4,20 R$ 1.470,00 

37 

tempero                            completo, ingredientes básicos: sal, alho, cebola,   
óleo   vegetal,   unidade fornecimento: embalagem com 1 kg,   
características   adicionais: em pasta, sem  pimenta; produto próprio para 
consumo humano. 

PCT 100 QUERO R$ 9,80 R$ 980,00 

38 
açúcar, apresentação: cristal, embalagem: primária plástica, 
características adicionais: de 1ª qualidade, unidade de fornecimento: 
pacote com 1 kg 

PCT 200 PIRACANJUBA R$ 3,25 R$ 650,00 

39 

biscoito salgado, tipo: cream cracker, composição: farinha de trigo, 
gordura vegetal hidrogenada, amido, extrato de malte, sal refinado, 
açúcar, fermentos químicos, bicarbonato de amônio e estabilizante 
lecitina de soja, unidade de 

PCT 200 HILÉIA R$ 5,70 R$ 1.140,00 

40 

café torrado e moído, apresentação: torrado e moído sem misturas. tipo: 
almofada, características adicionais: 1ª qualidade, com características, 
aspecto cor, odor e sabor próprios, unidade de fornecimento: pacote de 
250 g. produto em conformidade com a 

Pct. 300 MARATÁ R$ 5,75 R$ 1.725,00 

41 
conserva de carne, ingredientes básicos: carne bovina, sal, conservantes 
e condimentos naturais. tipo: desfiada, unidade de fornecimento: lata 
com 320 a 340g. 

Unid. 200 TARGET R$ 7,80 R$ 1.560,00 

42 

extrato de tomate, ingredientes básicos: tomate, açúcar e sal, unidade de 
fornecimento: embalagem tetra pak variando 1 kg a 1,1 kg; 
características adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

Unid. 100 QUERO R$ 11,30 R$ 1.130,00 
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farinha de trigo, aplicação: uso em panificação, tipo: 1, unidade de 
fornecimento: pacote contendo 1 kg, informações adicionais: com 
fermento, produto próprio para consumo humano e em conformidade 
com legislação em vigor 

Pct. 150 
ROSA 

BRANCA 
R$ 6,40 R$ 960,00 

44 

farinha de trigo, aplicação: uso em panificação, tipo: 1, unidade de 
fornecimento: pacote contendo 1 kg, informações adicionais: sem 
fermento, produto próprio para consumo humano e em conformidade 
com legislação em vigor 

Pct. 150 
ROSA 

BRANCA 
R$ 6,10 R$ 915,00 

45 

margarina 500g(descrição: margarina com sal, embalagem de 500gr. o 
produto deve ser isento de gorduras trans. e conter no mínimo 65% de 
lipídios, 0 gorduras trans., aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos 
mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características 
indesejáveis, com recomendação para uso culinário, embalagem de 
polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, deverá 
apresentar validade mínima de 6(seis) meses a partir da data de entrega, 
com registro no ministério da agricultura, sif/dipoa.) 

Unid. 150 PRIMOR R$ 6,30 R$ 945,00 

46 

Macarrão tipo concha(Descrição: MASSA PARA SOPA - Massa alimentícia 
tipo seca vitaminada, com sêmola, tipo argolinha isenta de sujidades, 
parasitas, Embalagem com dizeres de rotulagem, contendo informações 
dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de 
validade de no mínimo, seis meses, de acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA Apresentação: Pacote de 500g.) 

Pct. 200 HILÉIA R$ 4,60 R$ 920,00 

47 

Maça Fuji (Descrição: MAÇÃ “in natura”, de primeira qualidade. Deve ser 
apresentadas frescas, com grau de maturidade médio, estar intactas, 
livres de rachaduras, cortes e esmagamento. Não devem conter terra na 
sua superfície externa. O produto deverá ser embalado em embalagem 
plástica transparente, flexível, atóxica, resistente e deverá conter 
etiqueta com o peso conforme solicitação. O produto não poderá 
apresentar superfície úmida e pegajosa. As entregas deverão ser de 
acordo com pedido, nos locais e datas solicitados. No ato de entrega, 
será realizada inspeção das características sensoriais (aspecto, cor e 
aroma).) 

Klg. 200 ARGENTINA R$ 12,95 R$ 2.590,00 

48 

Massa para mistura de Mingau sabor Multicereais (Embalado em pacote 
de 230g).(Descrição: Cereal infantil com Probiótico, para o consumo de 
crianças a partir de 6 meses, Rico em Vitaminas. Os derivados de cereais 
devem ser preparadas com matérias primas sãs, limpas, isenta de 
matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais ou vegetais, todos as 
características conforme a Resolução CNNPA nº 12, de 1978. 
Ingredientes principais, farinha de trigo, farinha de milho, farinha de 
arroz, sais minerais, informações nutricionais: carboidrato 17g, proteína 
1,7g, cálcio 53g, ferro 6,6g, fósforo 39mg, zinco 3,0 mg, vitamina C 22mg, 
vitamina B1 0,22mg, Vitamina B6 0,07mg. Não contendo glúten.  ) 

Pct 400 MUCILON R$ 6,90 R$ 2.760,00 

49 

Milho (Especificação: Milho verde em conserva, em grãos, embalagem 
Tetra Pack, rótulo com valor nutricional, informação sobre glúten, data 
de fabricação, validade e lote. Apresentação pacote de 200g. Validade 
mínima de 12 meses a contar da data de entrega.) 

Unid. 200 QUERO R$ 4,60 R$ 920,00 

50 

Milho para Canjica (Especificação Milho Branco, tipo 1, embalados em 
pacotes transparentes de 500g (quinhentos gramas) cada. Prazo mínimo 
de validade: 06(seis) meses. Embalagem original devidamente 
identificada, com rótulo contendo todas as informações do produto de 
acordo com a legislação vigente. A amostra deverá ser correspondente 
ao produto entregue. ) 

Pct. 200 
SABOR DO 

REI 
R$ 5,50 R$ 1.100,00 
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Molho de Tomate 340gr(Especificação: Molho de Tomate tradicional, 
concentrado, isentos de peles e sementes, íntegro, resistente, vedado e 
limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto. Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, peso aproximado 
de 340g.) 

Pct. 400 QUERO R$ 3,30 R$ 1.320,00 

52 

Óleo vegetal de Soja Garrafa 900 ml(Descrição: Óleo de soja refinado, 
tipo 1, Garrafa Plástica transparente com 900 ml. Características: 100% 
natural devem ser oleoso, transparente, cor própria, ausência de odor e 
sabor não característicos. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega.) 

Unid. 50 SOYA R$ 11,40 R$ 570,00 

53 

Pão Doce(Descrição: Pão de massa doce de aproximadamente 50 gramas 
acrescido de caramelo com coco, composto de farinha de trigo especial, 
água, sal, e fermento químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de 
polietileno atóxico, com identificação do fornecedor e data de validade, 
resistentes e transparentes de forma que o produto seja entregue 
íntegro. Será rejeitado pão queimado ou mal cozido, com odor e sabor 
desagradável, presença de fungos. O Estabelecimento deverá ter Alvará 
de Funcionamento expedido pelo Município e Alvará de Saúde expedido 
pelo órgão competente. Somente será aceito pão feito no dia da entrega, 
com validade de até 24h.) 

klg 100 MASSA LEVE R$ 9,50 R$ 950,00 

54 

Pão Massa fina Hambúrguer(Descrição: Pão de aproximadamente 50 
gramas tipo massa fina composta de farinha de trigo especial, água, sal, e 
fermento químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno 
atóxico, resistentes e transparentes de forma que o produto seja 
entregue íntegro. O Estabelecimento deverá ter Alvará de 
Funcionamento expedido pelo Município e Alvará de Saúde expedido 
pelo órgão competente. Entrega Diária, somente será aceito pão feito no 
dia da entrega, com validade de até 24h.) 

klg 50 MASSA LEVE R$ 9,50 R$ 475,00 

55 

Pão Francês(Descrição: Pão de aproximadamente 50 gramas tipo massa 
grossa, composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento 
químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, 
resistentes e transparentes de forma que o produto seja entregue 
íntegro. O Estabelecimento deverá ter Alvará de Funcionamento 
expedido pelo Município e Alvará de Saúde expedido pelo órgão 
competente. Entrega Diária, somente será aceito pão feito no dia da 
entrega, com validade de até 24h.) 

Klg. 50 MASSA LEVE R$ 9,50 R$ 475,00 
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Pão Hot Dog.(Descrição: Pão de aproximadamente 50 gramas tipo massa 
fina, alongado, composto de farinha de trigo especial, água, sal, e 
fermento químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno 
atóxico, resistentes e transparentes de forma que o produto seja 
entregue íntegro. O Estabelecimento deverá ter Alvará de 
Funcionamento expedido pelo Município e Alvará de Saúde expedido 
pelo órgão competente. Entrega Diária, somente será aceito pão feito no 
dia da entrega, com validade de até 24h.) 

Klg. 50 MASSA LEVE R$ 9,50 R$ 475,00 
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Queijo Mussarela (Descrição: Queijo Mussarela – 1ª qualidade, fatiado no 
dia da entrega, fatias de aproximadamente 20g. A embalagem original 
deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento 
do consumo, a embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro no ministério da 
agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif. o produto deverá 
apresentar validade máxima de 05 (cinco) dias a partir da data do seu 
processamento. Deve está com temperatura adequada inferior a 10º C. 
Entrega Semanal conforme solicitação pra uso. ) 

Klg 50 PALMEIRA R$ 33,50 R$ 1.675,00 
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Salsicha Tipo Hot Dog.(Descrição: Salsicha tipo Hot Dog. Congelada, 
pacote de 1 kg embalagem em saco plástico a vácuo, devera consta data 
de fabricação, prazo de vencimento, n° do registro no ministério da 
agricultura, SIF/SISP/DISPOA, número do lote, e demais dados do 
produto exigido pela legislação em vigor, Carne mecanicamente separada 
de aves, carne suína, açúcar, sal, miúdo de suíno coração. Valor 
energético 100g contendo mais ou igual, carboidratos 1,6g, Proteína 
6,7g, fibras alimentares 0,7g, igual ou menor de sódio 509mg. Não 
contendo Glúten.) 

Pct. 50 AMERICANO R$ 10,20 R$ 510,00 

59 
salsicha, tipo: viena, apresentação: em conserva, unidade de 
fornecimento: lata com 300 g, características adicionais: produto próprio 
para 

Lt. 200 AMERICANO R$ 4,90 R$ 980,00 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA================================================================================ 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS 

R$ 58.169,00 
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