
Mapa Comparativo de Preços da Licitação

Processo….: 7/2020 
Modalidade.: Pregão Presencial 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Item         Quantidade    Material/Serviço                         Valor Unitário      Valor Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1            250,0000 UN Abacaxi pérola ou hawai
                           in natura, tamanho médio, apresentando
                           grau de maturação que permita suportar
                           a manipulação, o transporte e a
                           conservação em condições adequadas para
                           o consumo, com ausência de sujidades,
                           parasitas e larvas, sem machucados e
                           partes quebradas e/ou apodrecidas.
                           Código do Produto: 25214
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             6,7500          1.687,50
                           Código do Produto: 25214
                           MERCADO MUNARI LTDA                             7,5000          1.875,00

  2             95,0000 UN Açucar cristal pacote 5 kgs
                           Açucar cristal "Tipo 2", livre de
                           fermentação, isento de matérias
                           terrosas, parasitas, detritos animais e
                           vegetais, rotulada de acordo com a
                           legislação vigente. O produto e a
                           embalagem devem obedecer à legislação
                           vigente. Validade mínima de 4 meses do
                           dia da entrega.
                           Código do Produto: 16792
                           MERCADO MUNARI LTDA                            13,8900          1.319,55
                           Código do Produto: 16792
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ            14,5000          1.377,50

  3              1,0000 UN Adoçante frasco 200g
                           líquido, dietético, embalado conforme
                           legislação vigente. Validade mínima de
                           6 meses do dia da entrega.
                           Código do Produto: 14125
                           MERCADO MUNARI LTDA                             7,7000              7,70

  4              8,0000 KG Alho
                           graúdo, novo, sem réstia, acondicionado
                           em embalagem limpas, resistentes,
                           transparentes, com rótulo conforme
                           legislação vigente.
                           Código do Produto: 16679
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ            28,0000            224,00
                           Código do Produto: 16679
                           MERCADO MUNARI LTDA                            28,9000            231,20

  5             40,0000 UN Amido de milho pct 1 kg
                           embalagem plástica fechada e
                           resistente, devidamente rotulado
                           conforme legislação vigente. Data de
                           validade mínima de 4 meses do dia da
                           entrega.
                           Código do Produto: 14127
                           MERCADO MUNARI LTDA                             7,2000            288,00
                           Código do Produto: 14127
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             7,3400            293,60

  6             50,0000 UN Arroz Branco Parboilizado - pct 5 kgs
                           classe longo e fino, embalagem plástica
                           resistente e transparente com dados de
                           identificação do produto conforme
                           legislação vigente. Prazo de validade
                           de 4 meses do dia da entrega.
                           Código do Produto: 14912
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ            18,8800            944,00
                           Código do Produto: 14912
                           MERCADO MUNARI LTDA                            19,9900            999,50

  7             30,0000 UN Aveia flocos finos cx 250g
                           devidamente rotulada conforme
                           legislação vigente. Data de validade no
                           mínimo 4 meses do dia da entrega.
                           Código do Produto: 14129
                           MERCADO MUNARI LTDA                             3,8400            115,20
                           Código do Produto: 14129
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             3,8500            115,50



  8          1.400,0000 KG Banana caturra ou prata
                           em pencas íntegras e verdes. Com cascas
                           sãs, sem rupturas, acondicionadas em
                           embalagens resistentes e limpas, com
                           etiqueta de pesagem.
                           Código do Produto: 10002
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             3,3500          4.690,00
                           Código do Produto: 10002
                           MERCADO MUNARI LTDA                             3,4000          4.760,00

  9            300,0000 KG Batata inglesa branca
                           branca, nova, sem machucados e partes
                           quebradas e/ou apodrecidas. Tamanho
                           médio, limpa, acondicionada em
                           embalagem resistente e transparente,
                           com etiqueta de pesagem.
                           Código do Produto: 9999
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             4,8000          1.440,00
                           Código do Produto: 9999
                           MERCADO MUNARI LTDA                             4,9900          1.497,00

 10            120,0000 PC Bolacha doce pct 800g
                           tipo Maisena, Maria ou Leite. Deve
                           apresentar sabor característico e
                           agradável. Na embalagem deve conter
                           informações do produto e do fabricante,
                           conforme legislação vigente. Prazo
                           mínimo de validade de 4 meses.
                           Código do Produto: 16685
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             6,5000            780,00
                           Código do Produto: 16685
                           MERCADO MUNARI LTDA                             9,1000          1.092,00

 11            180,0000 UN Bolacha salgada 400 gramas
                           tipo gergelim, água e sal ou cream
                           craker. Deve apresentar sabor
                           característico, agradável e
                           consistência crocante. Na embalagem
                           deve conter informações do produto e do
                           fabricante, conforme legislação
                           vigente. Prazo mínimo de validade de 4
                           meses.
                           Código do Produto: 16087
                           MERCADO MUNARI LTDA                             4,8000            864,00
                           Código do Produto: 16087
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             6,9900          1.258,20

 12             50,0000 UN Café granulado solúvel lata ou vidro 200 gramas
                           produto devidamente selecionado,
                           beneficiado, torrado e moído. Na
                           embalagem deve conter informações do
                           produto e do fabricante, conforme
                           legislação vigente. Prazo mínimo de
                           validade de 4 meses.
                           Código do Produto: 16727
                           MERCADO MUNARI LTDA                            10,9500            547,50
                           Código do Produto: 16727
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ            13,9900            699,50

 13             10,0000 UN Canela em pó pacote 25g
                           embalagem rotulada conforme legislação
                           vigente. Prazo mínimo de validade de 04
                           meses a partir da entrega.
                           Código do Produto: 16697
                           MERCADO MUNARI LTDA                             3,4000             34,00

 14            180,0000 KG Carne bovina sem osso
                           congelada, cortada em pedaços pequenos,
                           sem gordura aparente. Seguir os padrões
                           microbiológicos estabelecidos pela
                           Resolução RDC nº12 de 02/01/01
                           ANVISA/MS. A embalagem do produto
                           deverá ser sacos de polietileno de
                           baixa densidade, atóxico, lacrado,
                           resistente ao transporte e
                           armazenamento, contendo peso líquido de
                           1 kg (um quilo) por embalagem. As
                           embalagens devem ser identificadas com
                           o nome do produto, peso do produto,
                           data que foi realizada a embalagem e
                           data de validade.
                           Código do Produto: 10004
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ            31,9000          5.742,00
                           Código do Produto: 10004



                           MERCADO MUNARI LTDA                            32,0000          5.760,00

 15            400,0000 KG Carne moida de 2ª
                           congelada, durante o processamento,
                           deve ser realizada a aparagem
                           (eliminação dos excessos de gordura,
                           cartilagem e aponeuroses), a carne
                           deverá ser moída um dia antes da
                           entrega e entregue congelada. Seguir os
                           padrões microbiológicos estabelecidos
                           pela Resolução RDC nº12 de 02/01/01
                           ANVISA/MS. A embalagem do produto
                           deverá ser plásticos de polietileno de
                           baixa densidade, atóxico, lacrado,
                           resistente ao transporte e
                           armazenamento, contendo peso líquido de
                           1 kg (um quilo) por embalagem. As
                           embalagens devem ser identificadas com
                           o nome do produto, peso, data que foi
                           realizada a embalagem e data de
                           validade.
                           Código do Produto: 14181
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ            21,9000          8.760,00
                           Código do Produto: 14181
                           MERCADO MUNARI LTDA                            22,0000          8.800,00

 16            150,0000 KG Carne suina com osso
                           do tipo costelinha ou chuleta,
                           congelada, cortada em pedaços médios,
                           sem gordura aparente. Seguir os padrões
                           microbiológicos estabelecidos pela
                           Resolução RDC nº12 de 02/01/01
                           ANVISA/MS. A embalagem plástica,
                           flexível atóxica, resistente e
                           transparente, em pacotes de 1 kg, com
                           rótulo contendo identificação da
                           empresa, registro no SIF ou CISPOA,
                           identificação da categoria e tipo de
                           carne. As embalagens devem ser
                           identificadas com o nome do produto,
                           peso, data que foi realizada a
                           embalagem e data de validade.
                           Código do Produto: 22502
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ            19,7000          2.955,00
                           Código do Produto: 22502
                           MERCADO MUNARI LTDA                            22,0000          3.300,00

 17            130,0000 KG Carne suina sem osso
                           do tipo pernil ou sobrepaleta,
                           congelada, cortada em pedaços médios,
                           sem gordura aparente. Seguir os padrões
                           microbiológicos estabelecidos pela
                           Resolução RDC nº12 de 02/01/01
                           ANVISA/MS. A embalagem plástica,
                           flexível atóxica, resistente e
                           transparente, em pacotes de 1 kg (um
                           quilo), com rótulo contendo
                           identificação da empresa, registro no
                           SIF ou CISPOA, identificação da
                           categoria e tipo de carne. As
                           embalagens devem ser identificadas com
                           o nome do produto, peso, data que foi
                           realizada a embalagem e data de
                           validade.
                           Código do Produto: 23991
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ            19,7000          2.561,00
                           Código do Produto: 23991
                           MERCADO MUNARI LTDA                            19,9900          2.598,70

 18            300,0000 KG Cebola
                           branca, nova, tamanho médio, sem
                           réstia, sem machucados e partes
                           quebradas e/ou apodrecidas, com cascas
                           sãs. Acondicionada em embalagem
                           resistente e transparente, com etiqueta
                           de pesagem.
                           Código do Produto: 16699
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             4,9000          1.470,00
                           Código do Produto: 16699
                           MERCADO MUNARI LTDA                             5,9900          1.797,00

 19             80,0000 CX Chá misto (frutas e/ou ervas) diversos sabores cx c/ 10 saches
                           para infusão, tostado. Livre de
                           parasitas, mofo e qualquer substância
                           nociva. Prazo de validade de no mínimo



                           6 meses a contar a partir da data de
                           entrega.
                           Código do Produto: 21453
                           MERCADO MUNARI LTDA                             3,4700            277,60
                           Código do Produto: 21453
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             3,4900            279,20

 20             90,0000 UN Chocolate em pó 50% cacau, pct 1 kgs
                           no rótulo da embalagem deverão estar
                           impressas informações da identificação
                           completa do produto. Na entrega,
                           somente será aceito o produto que tenha
                           prazo de validade de, no mínimo, 06
                           meses a partir da entrega.
                           Código do Produto: 14137
                           MERCADO MUNARI LTDA                            16,8500          1.516,50
                           Código do Produto: 14137
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ            16,9000          1.521,00

 21             60,0000 UN Coco ralado seco pct 100 gramas
                           produto de boa qualidade, sem adição de
                           açúcar, isenta de substâncias estranhas
                           em sua composição. O produto deve
                           apresentar fragmentos soltos, cor
                           branca, cheiro e sabor não rançoso, não
                           deve apresentar sujidades, parasitas e
                           larvas. No rótulo da embalagem deverão
                           estar impressas informações da
                           identificação completa do produto. O
                           produto a ser entregue não poderá ter
                           validade inferior a 4 meses a data da
                           entrega.
                           Código do Produto: 14138
                           MERCADO MUNARI LTDA                             3,5000            210,00
                           Código do Produto: 14138
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             5,9000            354,00

 22             30,0000 PC Colorífero pct 500g
                           condimento preparado principalmente à
                           base de sementes de urucum dessecadas
                           misturadas ao pó fino do fubá
                           devidamente peneirada e embalada. O
                           produto deverá ser apresentado com
                           matéria-prima de boa qualidade e não
                           deverá apresentar cheiro ou sabor
                           rançoso, deve ter aspecto de pó fino,
                           cor alaranjada. No rótulo da embalagem
                           deverão estar impressas informações da
                           identificação completa do produto. O
                           produto deve conter data de validade de
                           no mínimo de 4 meses da entrega.
                           Código do Produto: 17041
                           MERCADO MUNARI LTDA                             5,4500            163,50
                           Código do Produto: 17041
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             5,4700            164,10

 23            650,0000 KG Coxa e sobrecoxa (sem tempero)
                           sem tempero, carne de frango tipo coxa
                           e sobrecoxa congelada. Aspecto próprio,
                           não amolecida e nem pegajosa, cor
                           própria sem manchas esverdeadas, cheiro
                           e sabor próprio, com ausência de
                           sujidades, parasitas e larvas. -
                           embalagem de 1 kg com registro no SIF
                           ou SISP. As embalagens devem ser
                           identificadas com o nome do produto,
                           peso, data que foi realizada a
                           embalagem e data de validade.
                           Código do Produto: 17042
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             8,3000          5.395,00
                           Código do Produto: 17042
                           MERCADO MUNARI LTDA                             8,9900          5.843,50

 24             10,0000 UN Cravo pote 25 gramas
                           embalagem deverá estar impressas
                           informações da identificação completa
                           do produto. Prazo mínimo de validade de
                           4 meses a partir da data de entrega.
                           Código do Produto: 14192
                           MERCADO MUNARI LTDA                             3,4000             34,00

 25            100,0000 UN Farinha de trigo especial - pct 5 kgs
                           enriquecida com ferro e ácido fólico.
                           Tipo Especial. Obtido de grãos de trigo
                           sãos, limpos e isentos de matéria



                           terrosa e parasita. Não podendo estar
                           úmida, fermentada ou rançosa, devendo
                           obedecer à legislação vigente. Prazo
                           mínimo de validade de 4 meses a partir
                           da data de entrega.
                           Código do Produto: 18683
                           MERCADO MUNARI LTDA                            12,4900          1.249,00
                           Código do Produto: 18683
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ            12,5000          1.250,00

 26             30,0000 PC Fermento biologico sachê de 125 gramas
                           Embalagem íntegra, onde deverá estar
                           impressa informações da identificação
                           completa do produto. Validade de no
                           mínimo 4 meses a partir da data de
                           entrega.
                           Código do Produto: 12220
                           MERCADO MUNARI LTDA                             5,8900            176,70
                           Código do Produto: 12220
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             5,9000            177,00

 27            100,0000 UN Fermento em pó quimico frasco 100 gramas
                           no rótulo da embalagem deverão estar
                           impressas informações da identificação
                           completa do produto conforme legislação
                           vigente. Prazo mínimo de validade de 4
                           meses a partir da data de entrega.
                           Código do Produto: 12218
                           MERCADO MUNARI LTDA                             2,8900            289,00
                           Código do Produto: 12218
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             3,9900            399,00

 28             20,0000 KG Goiabada
                           cremosa, a base de goiaba, açúcar e
                           outros aditivos permitidos pela
                           legislação. No rótulo da embalagem
                           deverão estar impressas informações da
                           identificação completa do produto, com
                           prazo de validade mínimo de 4 meses a
                           partir da data de entrega.
                           Código do Produto: 20473
                           MERCADO MUNARI LTDA                            10,9900            219,80
                           Código do Produto: 20473
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ            14,9000            298,00

 29            120,0000 KG Laranja
                           nova, com grau de amadurecimento médio,
                           com casca sã, sem rupturas. Deve estar
                           íntegra e adequada para consumo. As
                           frutas devem ser acondicionadas em
                           embalagens resistentes e limpas, com
                           etiqueta de pesagem.
                           Código do Produto: 16713
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             4,1000            492,00
                           Código do Produto: 16713
                           MERCADO MUNARI LTDA                             4,2000            504,00

 30            600,0000 UN Leite em pó integral instantaneo pct 400g
                           obtido por desidratação do leite de
                           vaca integral e apto para a alimentação
                           humana. Embalagem aluminizada, com
                           registro no Ministério da Agricultura,
                           SIF/DIPOA. Devendo ter boa
                           solubilidade. A embalagem deverá conter
                           as informações do produto e do
                           fabricante, conforme legislação
                           vigente. Prazo de validade mínimo de 4
                           meses a partir da data de entrega.
                           Código do Produto: 17051
                           MERCADO MUNARI LTDA                            12,5000          7.500,00
                           Código do Produto: 17051
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ            14,3000          8.580,00

 31            450,0000 PC Lentilha "Tipo 1" pacote de 500g
                           produto sem sujidades, mofos e/ou
                           bolores. Embalagens plásticas
                           transparentes, resistentes e íntegras
                           que contenham data informações
                           completas do produto.  Produto com no
                           mínimo 4 meses de validade.
                           Código do Produto: 26742
                           MERCADO MUNARI LTDA                             4,9600          2.232,00
                           Código do Produto: 26742
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             4,9700          2.236,50



 32             10,0000 PC Linhaça pct de 250 grs
                           semente de linhaça, marrom puras,
                           livres de sujidades e contaminastes. No
                           rótulo da embalagem deverão estar
                           impressas informações da identificação
                           completa do produto, conforme
                           legislação vigente. Data de validade
                           mínima de 4 meses a contar da data de
                           entrega do produto.
                           Código do Produto: 1773
                           MERCADO MUNARI LTDA                             5,9000             59,00

 33            800,0000 KG Maçã
                           (fuji ou gala), nova, tamanho médio,
                           sem batidas, rachaduras, podridão com
                           casca sã. Deve estar íntegra e adequada
                           para consumo. As frutas devem ser
                           acondicionadas em embalagens
                           resistentes e limpas, com etiqueta de
                           pesagem.
                           Código do Produto: 12199
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             6,9000          5.520,00
                           Código do Produto: 12199
                           MERCADO MUNARI LTDA                             8,0000          6.400,00

 34            400,0000 KG Mamão formosa
                           sem batidas, rachaduras e podridão.
                           Deve estar íntegro e adequado para
                           consumo. As frutas devem estar
                           acondicionadas em embalagens
                           resistentes e transparentes, com
                           etiqueta de pesagem.
                           Código do Produto: 14175
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             5,9000          2.360,00
                           Código do Produto: 14175
                           MERCADO MUNARI LTDA                             5,9900          2.396,00

 35             90,0000 UN Margarina vegetal interisterificada pote  500g
                           oriunda de óleo vegetal comestível,
                           cremosa, sem adição de sal, deve
                           apresentar aspecto de emulsão plástica,
                           homogênea e uniforme de cor amarelada.
                           A embalagem deverá estar devidamente
                           identificada, contendo todas as
                           informações do produto de acordo com a
                           legislação vigente. Validade mínima de
                           4 meses a partir da data de entrega.
                           Código do Produto: 14155
                           MERCADO MUNARI LTDA                             4,3000            387,00
                           Código do Produto: 14155
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             5,9000            531,00

 36            200,0000 KG Melão espanhol
                           sem batidas, rachaduras e podridão.
                           Deve estar íntegro e adequado para
                           consumo. As frutas devem estar
                           acondicionadas em embalagens
                           resistentes e transparentes, com
                           etiqueta de pesagem.
                           Código do Produto: 20932
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             6,2000          1.240,00
                           Código do Produto: 20932
                           MERCADO MUNARI LTDA                             6,4000          1.280,00

 37             40,0000 PC Farinha de trigo integral pct 1 kg
                           enriquecida com ferro e ácido fólico,
                           tipo integral. Obtido de grãos de trigo
                           sãos, limpos e isentos de matéria
                           terrosa e parasita. Não podendo estar
                           úmida, fermentada ou rançosa. Deve
                           conter cor e sabor característicos,
                           embalado em saco plástico atóxico,
                           transparente, impresso as informações
                           do produto. Prazo mínimo de validade de
                           4 meses a partir da data de entrega.
                           Código do Produto: 4162
                           MERCADO MUNARI LTDA                             5,4900            219,60
                           Código do Produto: 4162
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             5,5000            220,00

 38            600,0000 UN Oleo de soja frasco 900 ml
                           produto alimentício, refinado. No
                           rótulo da embalagem deverão estar
                           impressas informações da identificação
                           completa do produto. Validade mínima de



                           4 meses a partir da data de entrega.
                           Código do Produto: 14159
                           MERCADO MUNARI LTDA                             6,9900          4.194,00
                           Código do Produto: 14159
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             7,5000          4.500,00

 39            600,0000 DZ Ovos brancos dúzia
                           com casca lisa, limpa e não trincados,
                           com embalagem em dúzias. Com registro
                           no Ministério da Agricultura, SIF,
                           CISPOA ou SIM. Rotulada com data de
                           validade de no mínimo 15 dias a partir
                           da data de entrega. Embalgem em dúzias
                           separadas.
                           Código do Produto: 18697
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             6,8000          4.080,00
                           Código do Produto: 18697
                           MERCADO MUNARI LTDA                             6,9900          4.194,00

 40              8,0000 PC Orégano
                           pacote de 100g, deverá ser constituído
                           por folhas de espécimes vegetais
                           genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto
                           folha ovalada seca, cor verde
                           pardacenta, cheiro e sabor próprio.
                           Validade mínima de 4 meses a partir da
                           data de entrega.
                           Código do Produto: 30
                           MERCADO MUNARI LTDA                             6,9000             55,20

 41             20,0000 KG Pimentão
                           fruto fresco de tamanho médio, com
                           características íntegras e de primeira
                           qualidade; verde, limpo; isento de
                           sujidades, insetos, parasitas, larvas e
                           corpos estranhos aderidos à superfície
                           externa. Não deve apresentar quaisquer
                           lesões de origem física, mecânica ou
                           biológica.
                           Código do Produto: 525
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             9,6000            192,00
                           Código do Produto: 525
                           MERCADO MUNARI LTDA                            14,9900            299,80

 42             80,0000 KG Presunto
                           deverá estar embalado em recipiente
                           plástico, flexível, atóxico, resistente
                           e transparente. As embalagens devem ser
                           identificadas com o nome do produto,
                           peso, data em que foi realizada a
                           embalagem e data de validade. A
                           embalagem secundária deve ser
                           monoblocos plásticos transparentes e
                           limpos.
                           Código do Produto: 21143
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ            28,5000          2.280,00
                           Código do Produto: 21143
                           MERCADO MUNARI LTDA                            29,9900          2.399,20

 43            200,0000 UN Polpa de Tomate - Sachê 350g
                           simples e concentrado, elaborado com
                           frutos sadios, limpos e sem sementes.
                           Isento de fermentações. Deve apresentar
                           cor, sabor, odor característico,
                           consistência pastosa. Validade mínima
                           de 6 meses a partir da data da entrega.
                           Código do Produto: 21084
                           MERCADO MUNARI LTDA                             2,9800            596,00
                           Código do Produto: 21084
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             2,9900            598,00

 44             60,0000 PC Polvilho doce 500gr
                           produzido e embalado em conformidade
                           com a legislação vigente. O produto a
                           ser entregue não poderá ter validade
                           mínima de 4 meses a partir da data de
                           entrega.
                           Código do Produto: 6696
                           MERCADO MUNARI LTDA                             3,2900            197,40
                           Código do Produto: 6696
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             5,9900            359,40

 45             50,0000 UN Sal comun refinado e iodado pct 1 kgs
                           beneficiado e isento de impurezas
                           orgânicas, areias e fragmentos



                           estranhos. Produzido e embalado em
                           conformidade com a legislação vigente,
                           em material plástico resistente e
                           transparente. O produto a ser entregue
                           não poderá ter validade mínima de 4
                           meses a partir da data de entrega.
                           Código do Produto: 17062
                           MERCADO MUNARI LTDA                             1,8900             94,50
                           Código do Produto: 17062
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             1,9000             95,00

 46            100,0000 KG Salsicha sem corante
                           emb. 500g, salsicha de carne bovina /
                           suína / frango. Com aspecto
                           característico, cor própria sem manchas
                           pardacentas ou esverdeadas, odor e
                           sabor próprio. Com registro no SIF ou
                           SISP. No rótulo da embalagem deverão
                           estar impressas informações da
                           identificação completa do produto,
                           conforme legislação vigente. Validade
                           mínima de 1 mês a partir da data de
                           entrega.
                           Código do Produto: 17064
                           MERCADO MUNARI LTDA                            11,9900          1.199,00
                           Código do Produto: 17064
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ            14,0000          1.400,00

 47            800,0000 KG Tomate longa vida
                           sem batidas, rachaduras e podridão,
                           tamanho médio, com casca sã. Deve estar
                           íntegro e adequado para consumo.
                           Acondicionado em embalagem plástica,
                           limpa, resistente e transparente, com
                           etiqueta de pesagem.
                           Código do Produto: 14178
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             6,5000          5.200,00
                           Código do Produto: 14178
                           MERCADO MUNARI LTDA                             6,9900          5.592,00

 48             20,0000 UN Vinagre de álcool composto de uva emb. 5 litros
                           produzido da fermentação acética do
                           álcool hidratado com suco natural de
                           uva. Produto translúcido e de cor,
                           sabor e odor característico,
                           devidamente rotulados, de acordo com a
                           legislação vigente. Validade mínima de
                           6 meses a partir da data de entrega.
                           Código do Produto: 16743
                           MERCADO MUNARI LTDA                            18,8900            377,80
                           Código do Produto: 16743
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ            19,9000            398,00

 49            100,0000 PC Polpa de Frutas pacote 400g
                           congelada, isenta de contaminação e
                           sujidades, sabores: laranja, morango,
                           uva, tangerina, abacaxi, maracujá,
                           pêssego. Em pacotes plásticos íntegros,
                           com registro no órgão competente. Prazo
                           de validade no mínimo 4 meses a partir
                           da data de entrega.
                           Código do Produto: 29519
                           MERCADO MUNARI LTDA                            17,5000          1.750,00

 50            140,0000 KG Peito de frango
                           sem pele e osso, congelado, não
                           amolecido, nem pegajoso, cor própria
                           sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor
                           próprios, com ausência de sujidades,
                           parasitas e larvas. Embalagem em saco
                           de polietileno transparente, atóxico,
                           limpo, não violado, resistente, que
                           garanta a integridade do produto até o
                           momento do consumo. Deverá constar na
                           embalagem dados de identificação,
                           procedência, informações nutricionais,
                           data de validade, quantidade do
                           produto, nº do registro no SIF, SIE ou
                           SIM, com prazo de validade mínimo de 30
                           dias a partir da data de entrega.
                           Código do Produto: 21370
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ            14,9000          2.086,00
                           Código do Produto: 21370
                           MERCADO MUNARI LTDA                            14,9900          2.098,60



 51             10,0000 PC Canela em casca pacote 10g
                           embalagem rotulada conforme legislação
                           vigente. Prazo mínimo de validade de 4
                           meses.
                           Código do Produto: 25216
                           MERCADO MUNARI LTDA                             2,7000             27,00

 52             12,0000 EB Composto lácteo sem lactose em pó emb. 380g
                           lata de 380g, com vitaminas e minerais,
                           zero lactose. No rótulo da embalagem
                           deverão estar impressas informações da
                           identificação completa do produto. O
                           produto deve conter data de validade de
                           no mínimo de 4 meses da entrega.
                           Código do Produto: 30083
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ            26,9000            322,80
                           Código do Produto: 30083
                           MERCADO MUNARI LTDA                            34,0000            408,00

 53            400,0000 UN Açucar Cristal pct 1kg
                           Açucar cristal "Tipo 2", livre de
                           fermentação, isento de matérias
                           terrosas, parasitas, detritos animais e
                           vegetais, rotulada de acordo com a
                           legislação vigente. O produto e a
                           embalagem devem obedecer à legislação
                           vigente. Validade mínima de 4 meses do
                           dia da entrega.
                           Código do Produto: 30849
                           MERCADO MUNARI LTDA                             3,1000          1.240,00
                           Código do Produto: 30849
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ            13,2500          5.300,00

 54            400,0000 UN Arroz branco parabolizado pct 1kg
                           classe longo e fino, embalagem plástica
                           resistente e transparente com dados de
                           identificação do produto conforme
                           legislação vigente. Prazo de validade
                           de 4 meses do dia da entrega.
                           Código do Produto: 30850
                           MERCADO MUNARI LTDA                             3,6400          1.456,00
                           Código do Produto: 30850
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             3,6500          1.460,00

 55             25,0000 UN Arroz polido pct 5kg
                           embalagem plástica resistente e
                           transparente com dados de identificação
                           do produto conforme legislação vigente.
                           Prazo de validade de 4 meses do dia da
                           entrega.
                           Código do Produto: 30851
                           MERCADO MUNARI LTDA                            17,8900            447,25
                           Código do Produto: 30851
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ            17,9000            447,50

 56            400,0000 UN Arroz polido pct 1Kg
                           embalagem plástica resistente e
                           transparente com dados de identificação
                           do produto conforme legislação vigente.
                           Prazo de validade de 4 meses do dia da
                           entrega.
                           Código do Produto: 30852
                           MERCADO MUNARI LTDA                             3,4900          1.396,00
                           Código do Produto: 30852
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             3,5000          1.400,00

 57            300,0000 UN Farina de trigo espesical pct 1kg
                           enriquecida com ferro e ácido fólico.
                           Tipo Especial. Obtido de grãos de trigo
                           sãos, limpos e isentos de matéria
                           terrosa e parasita. Não podendo estar
                           úmida, fermentada ou rançosa, devendo
                           obedecer à legislação vigente. Prazo
                           mínimo de validade de 4 meses a partir
                           da data de entrega.
                           Código do Produto: 30853
                           MERCADO MUNARI LTDA                             2,8800            864,00
                           Código do Produto: 30853
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             2,8900            867,00

 58            300,0000 KG Melancia
                           In natura, com grau de maturação
                           adequado para o consumo, casca firme,
                           polpa firme de coloração vermelha com
                           aparência fresca e macia, procedente de



                           espécie genuina e sã, fresca. Isento de
                           lesões de origem física, mecânica ou
                           biológica matéria terrosa, sujidades ou
                           corpos estranhamos aderidos à
                           superfície externa, livre de
                           enfermidades, insetos, parasitas e
                           larvas.
                           Código do Produto: 10003
                           KAIZEN COMÉCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ             2,7900            837,00
                           Código do Produto: 10003
                           MERCADO MUNARI LTDA                             2,8000            840,00

_________________________
Alecssander de Paris
Agente Administrativo Auxiliar

_________________________
Jacson Angelo Comarella
Controle e Planejamento de Secretaria

_________________________
Rosane Maria Koncikoski Abel
Agente Administrativo Auxiliar


