
PROCESSO Nº 1245/22
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as diversas ações da Secretaria Municipal de Saúde Coordenações, conforme abaixo.

EMPRESAS

QUADRO DE JULGAMENTO - MÉDIA DOS VALORES UNITÁRIOS

GEDAH INDÚSTRIA COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA - ME.

BF COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI.

L.F. M. COMÉRCIO DE PNEUS E
SERVIÇOS LTDA.

Item Especificação Quant. Unid. Valor
Unit R$

Valor
Total R$

Valor
Unit R$

Valor
Total R$

Valor
Unit R$

Valor
Total R$

MÉDIA VALOR
 UNITÁRIO

MÉDIA VALOR
 TOTAL

1 R$ 14,80 R$ 592,00

2 R$ 28,66 R$ 1.146,40

3 R$ 39,63 R$ 1.585,20

Achocolatado em pó instantâneo pct. 500g,
em pó homogêneo, cor marrom
claro a escuro. Enriquecido com
vitaminas, embalagem primária,
própria, fechada a vácuo,
constando identificação do produto,
inclusive classificação e a marca,
nome e endereço do fabricante,
modo de preparo, data de
fabricação, validade e lote visíveis.

40 R$ 14,50 R$ 580,00 R$ 14,99 R$ 599,60 R$ 14,90 R$ 596,00

Açúcar Cristal de origem vegetal em embalagem de 5 kg
Cristal, branco, contendo no mínimo 98,3% de sacarose;
livre de fermentação isenta de
matéria terrosa, de parasito e de detritos
animais e vegetais; aparência, cor e cheiro
próprios do tipo de açúcar; sabor doce; validade mínima
de 12 meses; embalagem primária: saco de polietileno
atóxico.

40 R$ 27,99 R$ 1.119,60 R$ 29,10 R$ 1.164,00 R$ 28,90 R$ 1.156,00

Cápsula de café expresso tradicional - Produto
resultante da torração e moagem de café em grão da
espécie Arábica -cápsulas com 11g cada, compatível
com a cafeteira Dolce Gusto, com prazo mínimo de
validade na data de entrega de 6 meses, caixa c/16
unid. Referência: Cápsula de Café Expresso Pleno.

40 R$ 38,99 R$ 1.559,60 R$ 39,99 R$ 1.599,60 R$ 39,90 R$ 1.596,00

pct.

pct.

cx.



4 R$ 39,63 R$ 1.585,20

5 R$ 39,63 R$ 1.585,20

6 R$ 6,94 R$ 277,60

Cápsula de capuccino tradicional - Mistura composta de
leite em pó, café solúvel, cacau em pó, canela e açúcar
- cápsulas com 11g cada, compatível com a cafeteira
Dolce Gusto, com prazo mínimo de validade na data de
entrega de 06 meses, caixa c/16 unid. Referência:
Cápsula de Capuccino Classic.

40 R$ 38,99 R$ 1.559,60 R$ 39,99 R$ 1.599,60 R$ 39,90 R$ 1.596,00

40 R$ 38,99 R$ 1.559,60 R$ 39,99 R$ 1.599,60 R$ 39,90 R$ 1.596,00

Biscoito tipo cream cracker pct. 400g, tipo cream cracker
integral sem lactose. Ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, farinha de trigo integral,
água, gordura vegetal hidrogenada
zero trans, açúcar invertido, açúcar,
sal, estabilizante lecitina de soja, fibra,
fermento biológico, fermentos químicos
(bicarbonato de sódio, bicarbonato de
amônio e pirofosfato ácido de sódio),
proteinase, metabissulfito de sódio.
Sem colesterol, sem lactose e sem
proteína do leite. Isento de produtos de
origem animal. Contém glúten.
Alérgicos: contém trigo. Pode conter
derivados de cevada, aveia, soja e
centeio. Acondicionada em pacotes de
polipropileno, atóxico hermeticamente
vedados e embalados em
caixa de papelão limpa, íntegra e
resistente, com procedência, registro e
informação nutricional no rótulo O
produto deverá apresentar validade
mínima de 120 dias a partir da data de
entrega na unidade requisitante.

40 R$ 6,90 R$ 276,00 R$ 6,95 R$ 278,00 R$ 6,98 R$ 279,20

Cápsula de chocolate quente - Mistura composta de
leite em pó, açúcar e cacau - cápsulas com 11g cada,
compatível com a cafeteira Dolce Gusto, com prazo
mínimo de validade na data de entrega de 06 meses,
caixa c/16 unid. Referência: Cápsula de Chocolatto
Quente.

cx.

cx.

pct.



7 R$ 7,65 R$ 306,00

8 R$ 170,33 R$ 6.813,20

9 R$ 182,33 R$ 7.293,20

10 R$ 9,03 R$ 541,80

11 R$ 27,47 R$ 549,40

12 R$ 12,76 R$ 153,12

13 R$ 0,70 R$ 1.400,00

14 R$ 21,16 R$ 423,20

Biscoito tipo maizena pct. 400g, primeira qualidade.
Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas,
isenta de matérias terrosas, parasitas e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados e de caracteres organolépticos
anormais, não podendo
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço. Embalagem dupla, com procedência,
informação nutricional e registro impressos no rótulo.
Validade mínima 120 dias no momento da entrega.

40 R$ 7,50 R$ 300,00 R$ 7,55 R$ 302,00 R$ 7,90 R$ 316,00

Copo plástico descartável em poliestireno 200ml caixa
contendo 25 pacotes de 100 unidades. 40 R$ 169,00 R$ 6.760,00 R$ 172,00 R$ 6.880,00 R$ 170,00 R$ 6.800,00

Copo plástico descartável em poliestireno 50ml, caixa
contendo 50 pacotes de 100 unidades. 40 R$ 180,00 R$ 7.200,00 R$ 185,00 R$ 7.400,00 R$ 182,00 R$ 7.280,00

Leite esterilizado Integral UHT. Leite
Longa Vida Integral Tetrapak, caixas
de 1000ml, fonte natural de proteínas e
cálcio, manter todas as características
naturais do leite in-natura, inclusive
teor de gordura. Deverá constar na
embalagem do produto, tabela de
informações nutricionais, data de
fabricação e prazo de validade e
registro no Ministério da Agricultura.
Validade mínima de 120 dias podendo
ficar armazenado em temperatura
ambiente.

60 R$ 9,00 R$ 540,00 R$ 9,05 R$ 543,00 R$ 9,05 R$ 543,00

Manteiga com sal, embalagem com 500g 20 R$ 26,50 R$ 530,00 R$ 28,00 R$ 560,00 R$ 27,90 R$ 558,00

Margarina cremosa com sal pot. 500g, sem
glúten, -fonte de vitamina
ADE, teor lipídico de 65%
a 85%. Não deve conter
em sua composição
gordura do tipo trans.
Embalada em pote plástico
resistente, com proteção
interna pós tampa (lacre).
No seu rótulo deve conter
prazo de validade/lote e
informação nutricional.

12 R$ 12,50 R$ 150,00 R$ 12,99 R$ 155,88 R$ 12,80 R$ 153,60

Pão francês - Pão, Base de farinha de trigo refinada,
tipo francês/branco/de sal. 2.000 R$ 0,60 R$ 1.200,00 R$ 0,70 R$ 1.400,00 R$ 0,80 R$ 1.600,00

Pirulito – c/50 unid. 20 R$ 19,99 R$ 399,80 R$ 21,99 R$ 439,80 R$ 21,50 R$ 430,00

pct.

cx.

cx.

unid.

potes

pote

unid.

pct.



15 R$ 29,56 R$ 4.729,60

16 R$ 60,81 R$ 1.824,30

17 R$ 9,00 R$ 540,00

Pó de café pct. De 500g: Café, de primeira linha, em pó
homogêneo, torrado moído, tipo EXTRAFORTE, com
padrão de qualidade global obrigatoriamente
TRADICIONAL. Espécie: constituição de café com
predominância arábica, blendado com cafés
robusta/conillon. Embalagem: tipo Alto Vácuo ou Vácuo
Puro, em pacotes de 500 gramas, contendo data de
fabricação, validade e lote estampados no rótulo da
embalagem. Bebida: dura para melhor; Torração: média;
Moagem: fina/média Ponto de torra: média Qualidade
Global – nota de qualidade mínima 5,0 pontos.
Microscopia: tolerância de, no máximo: - tolerância de,
no máximo 1% de impurezas (g/100g) – cascas e paus;
- ausência de substâncias estranhas;"

160 R$ 28,90 R$ 4.624,00 R$ 29,99 R$ 4.798,40 R$ 29,80 R$ 4.768,00

Refrigerante 2L - c/6 unid: sem
glúten, embalagem
plástica, transparente, de
boa qualidade, com açúcar
em sua composição,
constando identificação do
produto, inclusive
classificação e a marca,
nome e endereço do
fabricante e a data de
fabricação, validade
mínima 6 meses.

30 R$ 59,94 R$ 1.798,20 R$ 61,99 R$ 1.859,70 R$ 60,50 R$ 1.815,00

Suco de frutas concentrado varios sabores, com
rendimento mínimo de 2 litros, sem
adição de açúcar; conservante: benzoato
de sódio e metabissulfito de sódio e
outras substâncias permitidas a sua
composição; qualidade obtido da fruta
madura; processamento tecnológico
adequado submetido a tratamento que assegure sua
apresentação e
conservação até o consumo; embalagem
com data de fabricação, validade e
capacidade para 500 ml.

60 R$ 8,90 R$ 534,00 R$ 9,10 R$ 546,00 R$ 8,99 R$ 539,40

pct.

fardo

fr



18 R$ 9,67 R$ 483,50

19 R$ 64,06 R$ 3.203,00

20 R$ 36,99 R$ 1.109,70

21 R$ 36,67 R$ 1.466,80

22 R$ 24,64 R$ 492,80

Requeijão cremoso: copo de 200g, ingredientes: Creme
de leite, soro de leite, caseinato de cálcio, água, sal,
cloreto de cálcio, fermentos lácteos, enzima protease,
estabilizantes polifosfato de sódio e difosfato de sódio,
conservante sorbato de potássio. Não Contém Glúten.
Deve ser conservado em temperatura abaixo de 10°C,
com validade mínima de 75 dias a contar da data de
entrega.

50 R$ 9,50 R$ 475,00 R$ 9,60 R$ 480,00 R$ 9,90 R$ 495,00

Muçarela - Queijo muçarela, fatiado. De primeira
qualidade, isento de sujidades e outras substâncias
estranhas a sua composição. Embalagem com dados de
identificação, data de fabricação e de validade, peso
liquido e registro no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura.

50 R$ 62,99 R$ 3.149,50 R$ 64,30 R$ 3.215,00 R$ 64,90 R$ 3.245,00

Presunto - fatiado sem glúten - Embalagem com dados
de identificação, data de fabricação e de validade, peso
liquido e registro no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura. - carne suína (pernil, paleta), água, amido,
proteína isolada de soja, sal de cura, mistura de
estabilizantes para conservas de carne, antioxidante, sal
(cloreto de sódio), condimento para presunto, aspecto
próprio sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor
próprio, com ausência de sujidades, parasitas larvas e
demais especificações técnicas do ministério da
agricultura e do abastecimento e do regulamento da
inspeção industrial e sanitária de produtos de origem
animal, o produto entregue não poderá ter validade
menor que seis meses

30 R$ 35,99 R$ 1.079,70 R$ 36,99 R$ 1.109,70 R$ 37,99 R$ 1.139,70

Bolo Confeitado - Bolo alimentício, recheio variado
(sendo previamente escolhido pela contratante) tipo
torta confeitada, prazo de validade 48 horas,
ingredientes: farinha de trigo, leite, ovos, fermento, sal.
Características adicionais: Cobertura de chantilly.

40 R$ 35,00 R$ 1.400,00 R$ 36,00 R$ 1.440,00 R$ 39,00 R$ 1.560,00

Mortadela - fatiada - Constituida da mistura de carnes
bovina e suina, misturadas e trituradas, composta de
condimentos e outras substâncias alimentares,
apresentando máximo 10% de cubos de toucinho e ate
25% de umidade, de primeira qualidade, isento de
sujidades e outras substâncias estranhas a sua
composição.

20 R$ 23,99 R$ 479,80 R$ 24,99 R$ 499,80 R$ 24,95 R$ 499,00

copo

kg

kg

kg

kg



23 R$ 71,67 R$ 3.583,50

24 R$ 3,71 R$ 2.226,00

Cento de salgado - Salgados: sendo os sabores
previamente escolhidos pela contratante. Tipos: coxinha,
kibe, pastel carne, pastel queijo, enroladinho queijo,
enroladinho salsicha, bolinha de queijo, risoles de milho,
empada de frango, esfirra, entre outros. Com média de
peso de 15 grs por peça aproximadamente, com
excelência de qualidade

50 R$ 70,00 R$ 3.500,00 R$ 72,00 R$ 3.600,00 R$ 73,00 R$ 3.650,00

Sanduiche Natural (mini) - Mini sanduíche natural - pão
de batata recheado com frango desfiado, cenoura e
requeijão. Aproximadamente 25g cada unidade.

600 R$ 3,50 R$ 2.100,00 R$ 3,75 R$ 2.250,00 R$ 3,88 R$ 2.328,00

unid.

unid.

VALOR DA PROPOSTA DE CADA EMPRESA: R$ 42.874,40 R$ 44.319,68 R$ 44.538,90

VALOR A SER RESERVADO: R$ 43.910,72

SANTA MARIA MADALENA 19/07/2022


