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À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA 
AO SETOR DE COMPRA 

 
REPLETA DISTRIBUIDORA LTDA, SITUADA AV. FRANCISCO CARLOS JANSEN 812 B, BAIRRO PARQUE PIAUÍ, TIMON - MA, CNPJ 26.689.426/0001-98, VEM 
ATRAVÉS DESTE APRESENTAR ORÇAMENTO N° 10012022-01 PARA EVENTUAL E FUTURA COMPRA DE PRODUTOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO:  
 

Item Descrição Quant. Und.  V. Unit.   Extenso   V. Total   Extenso  

1 

Açúcar - obtido da cana de açúcar, 
tipo refinado, com aspectos cor, 
cheiro próprios, acondicionados em 
sacos plásticos atóxico fardo com 
30 kg. 

FD 436  R$  228,00  
 duzentos e vinte e 

oito reais  
 R$             99.408,00  

 noventa e nove 
mil, 

quatrocentos e 
oito reais  

2 

Adoçante- aspecto fisico liquido 
lípido transparente, ingredientes 
ciclamato- sacarina CAIXA COM 12 
UNIDADES 

CX 250  R$    62,16  
 sessenta e dois 
reais e dezesseis 

centavos  
 R$             15.540,00  

 quinze mil, 
quinhentos e 

quarenta reais  

3 

Alho – bulbo inteiro, nacional boa 
qualidade, firme e intacto, isento 
de sujicidades, parasitas e larvas, 
acondicionado em caixas de 
madeira (500x305x160) mm, 
pesando aproximadamente 10 kg.  

CX 84  R$  319,80  
 trezentos e 

dezenove reais e 
oitenta centavos  

 R$             26.863,20  

 vinte e seis mil, 
oitocentos e 

sessenta e três 
reais e vinte 

centavos  

4 

Alimento achocolatado em pó - 
obtido pela mistura de cacau em pó 
solúvel, leite em pó vitaminado, 
constituído de pó fino homogêneo, 
isento de sujidades e matérias 
estranhas, acondicionadas em lata 
apropriada, lata com 400g. CAIXA 
COM 30 LATAS 

CX 93  R$  395,40  

 trezentos e 
noventa e cinco 
reais e quarenta 

centavos  

 R$             36.772,20  

 trinta e seis mil, 
setecentos e 

setenta e dois 
reais e vinte 

centavos  

5 

AMEIXA, em calda, sem coloração 
ou aromatização artificial. 
Embalagem: lata com mínimo de 
200 g, com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de 
validade e de acordo com a 
Resolução 12/78 da Comissão 
Nacional de Normas e Padrões para 
Alimentos CAIXA COM 12 
UNIDADES 

CX 50  R$  159,98  

 cento e cinquenta 
e nove reais e 
noventa e oito 

centavos  

 R$               7.999,00  

 sete mil, 
novecentos e 

noventa e nove 
reais  

6 

Amido de milho 200g. Valor 
energético 68kcal, carboitrados 17g 
(Porção de 20g)Quantidade por 
porção|%VD* CAIXA COM 50 
UNIDADES 

CX 20  R$  199,00  
 cento e noventa e 

nove reais  
 R$               3.980,00  

 três mil, 
novecentos e 
oitenta reais  

7 

Arroz - agulhinha, tipo 1 longo, 
constituídos de grãos inteiros com 
teor de unidade máxima15% isento 
de sujidades e matérias estranhas, 
acondicionados em embalagem 
apropriadas fardo com 30 kg.  

FD 305  R$  198,00  
 cento e noventa e 

oito reais  
 R$             60.390,00  

 sessenta mil, 
trezentos e 

noventa reais  
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8 

Arroz - Integral - Classe Longo Fino 
– Tipo 1 Composição/Ingredientes: 
grãos de arroz.  Prazo de validade: 
12 meses após a data de 
fabricação.  Peso liquido: 1 kg 
acondicionados em embalagem 
apropriadas fardo com 30 kg.  

FD 110  R$  198,00  
 cento e noventa e 

oito reais  
 R$             21.780,00  

 vinte e um mil, 
setecentos e 
oitenta reais  

9 
Aveia flocos grosso 200g cx com 24 
unidades. 

CX 105  R$    95,98  
 noventa e cinco 
reais e noventa e 

oito centavos  
 R$             10.077,90  

 dez mil e 
setenta e sete 

reais e noventa 
centavos  

10 
Azeitona, tipo verde, apresentação 
com caroço, características 
adicionais com 300g.  

UND 1170  R$      6,49  
 seis reais e 

quarenta e nove 
centavos  

 R$               7.593,30  

 sete mil, 
quinhentos e 

noventa e três 
reais e trinta 

centavos  

11 

Bebida Láctea sabor morango. 
Embalagem: íntegras e pacotes 
com 1 litro com data de fabricação 
e prazo de validade. Transporte: 
devem ser transportados em 
veículos fechados com sistema de 
refrigeração. 

UND 1400  R$      7,98  
 sete reais e 

noventa e oito 
centavos  

 R$             11.172,00  
 onze mil, cento 
e setenta e dois 

reais  

12 

Biscoito com sal - tipo cream 
cracker, composição básica 
aromatizado artificialmente, farinha 
de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, sal, com extrato de 
malte e fermento biológico, caixa 
com 20 pacotes de 400gramas. 

CX 825  R$  114,00  
 cento e quatorze 

reais  
 R$             94.050,00  

 noventa e 
quatro mil e 

cinquenta reais  

13 

Biscoito doce sem recheio - tipo 
maisena, composição básica farinha 
de trigo, gordura vegetal, sal, 
açúcar e outras substâncias 
permitidas, caixa com 20 pacotes 
de 400gramas.  

CX 615  R$  114,00  
 cento e quatorze 

reais  
 R$             70.110,00  

 setenta mil, 
cento e dez reais  

14 

Biscoito doce tipo rosquinha, sabor 
coco a base de farinha de trigo, 
gordura vegetal hidrogenada, 
açúcar invertido, leite integral, leite 
de coco, coco ralado, aroma 
artificial de coco, lecitina de soja, 
amido de milho. Pacote de 400g. 

PC 805  R$      5,98  
 cinco reais e 

noventa e oito 
centavos  

 R$               4.813,90  

 quatro mil, 
oitocentos e 
treze reais e 

noventa 
centavos  

15 
Biscoito salgado integral, contendo 
6 pacotinhos de 24g 

PC 982  R$      7,80  
 sete reais e 

oitenta centavos  
 R$               7.659,60  

 sete mil, 
seiscentos e 
cinquenta e 
nove reais e 

sessenta 
centavos  

16 

Café tradicional – tipo exportação, 
café torrado e moído, isentos de 
grãos, qualidade global superior, 
certificado no sistema com selo da 
abic,embalado a vácuo, contendo 
250 gramas. Fardo com 20 unidade.  

FD 800  R$  260,00  
 duzentos e 

sessenta reais  
 R$           208.000,00  

 duzentos e oito 
mil reais  
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17 
Caldo tempero culinário de carne 
pacto de 30g.  CAIXA COM 12 
UNIDADES 

cx 190  R$    25,98  
 vinte e cinco reais 
e noventa e oito 

centavos  
 R$               4.936,20  

 quatro mil, 
novecentos e 

trinta e seis reais 
e vinte centavos  

18 
Carne bovina em conserva, 320g. 
CAIXA COM 6 LATAS 

CX 300  R$    84,00  
 oitenta e quatro 

reais  
 R$             25.200,00  

 vinte e cinco mil 
e duzentos reais  

19 

Cereal integral em flocos, contendo 
farinha de trigo, enriquecida com 
ferro e ácido fólico, farinha de trigo 
integral, açúcar, farinha de cevada, 
água, farinha de aveia, sal, 
vitaminas e mineral (ferro, B2,B1 e 
B6), estabelizante fosfato de 
potássico, autiumectante 
carbonato de cálcio e antioxidante 
ácido ascórbico. Embalagem lata de 
400g. Caixa com 18 latas. 

CX 140  R$  359,64  

 trezentos e 
cinquenta e nove 
reais e sessenta e 
quatro centavos  

 R$             50.349,60  

 cinquenta mil, 
trezentos e 

quarenta e nove 
reais e sessenta 

centavos  

20 

Cereal pré-cozido a base de arroz, 
com vitaminas e minerais, para 
alimentação infantil - caixa com 18 
latas com 400g.   

CX 94  R$  339,80  
 trezentos e trinta 

e nove reais e 
oitenta centavos  

 R$             31.941,20  

 trinta e um mil, 
novecentos e 

quarenta e um 
reais e vinte 

centavos  

21 
Chá alimentação, tipo chá de ervas 
verde, uso alimentício caixa de 16g 
contendo 10 sachês  

CX 220  R$      4,98  
 quatro reais e 
noventa e oito 

centavos  
 R$               1.095,60  

 mil e noventa e 
cinco reais e 

sessenta 
centavos  

22 
Chá de camomila.  uso alimentício 
caixa de 16g contendo 10 sachês 

CX 220  R$      4,98  
 quatro reais e 
noventa e oito 

centavos  
 R$               1.095,60  

 mil e noventa e 
cinco reais e 

sessenta 
centavos  

23 
Chá de cidreira uso alimentício 
caixa de 16g contendo 10 sachês 

CX 215  R$      4,98  
 quatro reais e 
noventa e oito 

centavos  
 R$               1.070,70  

 mil e setenta 
reais e setenta 

centavos  

24 
Chá hortelã  uso alimentício caixa 
de 16g contendo 10 sachês 

CX 215  R$      4,98  
 quatro reais e 
noventa e oito 

centavos  
 R$               1.070,70  

 mil e setenta 
reais e setenta 

centavos  

25 

Colorífico - em pó fino, 
homogêneo, obtidos de frutos 
maduros de espécies genuínos, 
grãos sãos, limpos, dessecados e 
moído, de coloração vermelho 
intenso, com aspecto cor, cheiro e 
sabor próprios, isentos de materiais 
estranhos e sua espécie 
acondicionado em sacos plástico 
transparente, atóxico, resistente e 
hermeticamente vedado, embalado 
em caixa de papelão reforçado. 
Pacote de 1kg. 

KG 90  R$    15,98  
 quinze reais e 
noventa e oito 

centavos  
 R$               1.438,20  

 mil 
quatrocentos e 

trinta e oito 
reais e vinte 

centavos  
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26 

Creme de leite pasteurizado –100% 
de origem animal, embalado em 
latas limpas, isentas de ferrugem, 
não amassadas, não estufadas, 
resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o 
momento do consumo 
acondicionado em lata, pesando 
300 gramas. Apresentando teor de 
matéria gorda mínima de 25%. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote, data de validade, 
quantidade de produto e atender 
as exigências do ministério da 
agricultura e dipoa e do 
regulamento da inspeção industrial 
e sanitária de produtos de origem 
animal. Prazo de validade mínimo 
de 6 meses a partir data de 
entrega. CAIXA COM 27 UNIDADES 

cx 340  R$  134,46  

 cento e trinta e 
quatro reais e 

quarenta e seis 
centavos  

 R$             45.716,40  

 quarenta e 
cinco mil, 

setecentos e 
dezesseis reais e 

quarenta 
centavos  

27 
Condimento, apresentação 
industrial, matéria-prima cominho, 
aspecto físico pó. PACOTE DE 250 G 

PCT 90  R$      4,50  
 quatro reais e 

cinquenta centavos  
 R$                  405,00  

 quatrocentos e 
cinco reais  

28 

Ervilha verde em conserva-simples, 
inteira, imersa em líquido, tamanho 
e coloração uniformes, produto 
preparado com as ervilhas 
previamente debulhadas, 
envasadas, reidratadas ou pré-
cozidas, imersas em líquido de 
cobertura apropriados, submetidas 
a processo tecnológico adequado 
antes ou depois de 
hermeticamente fechadas nos 
recipientes utilizados, a fim de 
evitar sua alteração. Acondicionada 
em lata, sendo considerado como 
peso líquido o produto drenado. 
Estar isento de fermentação e de 
indicadores de processamento 
defeituoso. Sem corantes artificiais, 
isento de sujidades e fermentação 
não devem estar amassados; 
enferrujados e estufados; não 
devem conter perfurações; 
principalmente nas costuras; não 
devem soltar ar com cheiro azedo 
ou podre, quando abertos; não 
devem apresentar manchas escuras 
e ferrugem, na parte interna; 
atender as exigências do ministério 
da agricultura e dipoa e 
regulamento de inspeção industrial 
e sanitária de produtos de origem 

CX 79  R$    84,00  
 oitenta e quatro 

reais  
 R$               6.636,00  

 seis mil, 
seiscentos e 

trinta e seis reais  
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vegetal. Prazo de validade mínimo 
de 6 meses a partir data de entrega 

. CAIXA COM 24 UNIDADES 

29 

Extrato de tomate- simples 
concentração de polpa de tomate 
por processo tecnológico, 
preparados com frutos maduros 
selecionados sem pele, sem 
sementes acondicionadas em lata 
fechada com 350 gramas, caixa 
com 24 unidades. 

CX 210  R$    95,52  
 noventa e cinco 

reais e cinquenta e 
dois centavos  

 R$             20.059,20  

 vinte mil e 
cinquenta e 
nove reais e 

vinte centavos  

30 

Farinha de Milho em flocos pré-
cozida, características adicionais 
papel resistente, tipo flocão, 
embalagem com 500g.  FARDO 
COM 12 UNIDADES 

FD 1250  R$    36,00   trinta e seis reais   R$             45.000,00  
 quarenta e 

cinco mil reais  

31 

Farinha láctea - produto deverá 
conter, açúcar, farinha de trigo, 
leite integral, leite em pó, vitaminas 
e sais minerais, embalagens de 
200g caixa com 20 unidades. 

CX 80  R$  159,60  
 cento e cinquenta 

e nove reais e 
sessenta centavos  

 R$             12.768,00  

 doze mil, 
setecentos e 

sessenta e oito 
reais  

32 

Farinha de trigo - especial obtida do 
trigo moído de cor branca isenta de 
sujidade, com fermento, 
acondicionado em embalagem com 
1kg.    

KG 390  R$      7,98  
 sete reais e 

noventa e oito 
centavos  

 R$               3.112,20  
 três mil, cento e 

doze reais e 
vinte centavos  

33 
Fécula de mandioca - polvilho doce, 
tipo 1, origem amiláceo mandioca, 
tipo grupo fécula de 1kg.  

KG 1840  R$      8,10  
 oito reais e dez 

centavos  
 R$             14.904,00  

 quatorze mil, 
novecentos e 
quatro reais  

34 

Farinha - de mandioca torrada, 
seca, fina, tipo 1, isenta de 
sujidades, acondicionadas em saco 
plástico, transparente contendo 1 
kg. 

KG 340  R$      7,98  
 sete reais e 

noventa e oito 
centavos  

 R$               2.713,20  

 dois mil, 
setecentos e 
treze reais e 

vinte centavos  

35 
Goma (fécula de mandioca) - em 
pacotes de 1 kg; com data de 
fabricação e validade 

KG 520  R$      8,10  
 oito reais e dez 

centavos  
 R$               4.212,00  

 quatro mil, 
duzentos e doze 

reais  

36 

Fermento em pó químico. Amido 
de milho geneticamente 
modificado (espécies doadoras: 
Agrobacterium tumefaciens, 
Bacillus thuringiensis, Sphingobium 
herbicidorovans, Streptomyces 
viridochromogenes e Zea mays), 
bicarbonato de sódio, fosfato 
monocálcico e carbonato de cálcio. 
Pote de 100g 

UND 320  R$      5,98  
 cinco reais e 

noventa e oito 
centavos  

 R$               1.913,60  

 mil novecentos 
e treze reais e 

sessenta 
centavos  

37 

Feijão Carioca tipo 1, Novo de 
primeira qualidade contendo 1kg 
Fardo contendo 30 pacotes, Prazo 
de validade mínima de 06 meses a 
contar da data de entrega.  

FD 80  R$  359,40  

 trezentos e 
cinquenta e nove 
reais e quarenta 

centavos  

 R$             28.752,00  

 vinte e oito mil, 
setecentos e 

cinquenta e dois 
reais  
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38 

Feijão Preto tipo 1, Novo de 
primeira qualidade contendo 1kg 
Fardo contendo 30 pacotes, Prazo 
de validade mínima de 06 meses a 
contar da data de entrega.  

FD 80  R$  419,40  
 quatrocentos e 
dezenove reais e 

quarenta centavos  
 R$             33.552,00  

 trinta e três mil, 
quinhentos e 

cinquenta e dois 
reais  

39 

Feijão Sempre verde Tipo 1, Novo, 
de primeira qualidade contendo 
1kg Fardo contendo 30 pacotes, 
Prazo de validade mínima de 06 
meses a contar da data de entrega.  

FD 90  R$  359,40  

 trezentos e 
cinquenta e nove 
reais e quarenta 

centavos  

 R$             32.346,00  

 trinta e dois mil, 
trezentos e 

quarenta e seis 
reais  

40 

FLOCOS DE ARROZ - tipo farinha de 
arroz flocada, embalada em 
pacotes plásticos, transparentes, 
limpos, não violados, resistentes. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote, data de validade, 
quantidade do produto. Emb. 500g. 
FARDO COM 12 UNIDADES 

FD 110  R$    49,98  
 quarenta e nove 
reais e noventa e 

oito centavos  
 R$               5.497,80  

 cinco mil, 
quatrocentos e 
noventa e sete 
reais e oitenta 

centavos  

41 
Gelatina comestível. Produto em 
pó, sem glúten, sabores variados. 
24g CAIXA COM 100 UNIDADES 

CX 20  R$  179,80  
 cento e setenta e 

nove reais e 
oitenta centavos  

 R$               3.596,00  

 três mil, 
quinhentos e 

noventa e seis 
reais  

42 

Ketchup Tradicional pote de 390g. 
Ingredientes: água, tomate, 
vinagre, açúcar, xarope de glicose 
de milho, sal, espessantes 
carboximetilcelulose sódica e goma 
xantana, acidulante ácido cítrico, 
conservador ácido sórbico e 
aromatizante. Contém glúten. 
alérgicos: pode conter soja, trigo, 
centeio, cevada e aveia. 

UND 300  R$      5,98  
 cinco reais e 

noventa e oito 
centavos  

 R$               1.794,00  
 mil setecentos e 

noventa e 
quatro reais  

43 

Leite de coco –200 ml Leite de coco 
- leite de coco natural integral 
concentrado isento de sujidades, 
parasitas, larvas, com aspecto cor, 
cheiro e sabor próprios. 
Acondicionado em vidros 
apropriados com 200 ml, 
embalados em caixas de papelão 
limpas CONTENDO 12 UNIDADES, 
integradas e resistentes. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
do lote, data de validade, 
quantidade de produto e atender 
as especificações técnicas da 
ANVISA e Inmetro. Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a 
partir a entrega do produto. 

CX 70  R$    71,76  
 setenta e um reais 

e setenta e seis 
centavos  

 R$               5.023,20  
 cinco mil e vinte 

e três reais e 
vinte centavos  
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44 

Leite condensado - obtido pela 
desidratação do leite, adicionado 
de sacarose ou glicose, embalado 
em lata limpas, isenta de ferrugem, 
não amassada, não estufada, 
resistente, que garanta a 
integridade do produto. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote.  

UND 400  R$      8,38  
 oito reais e trinta e 

oito centavos  
 R$               3.352,00  

 três mil, 
trezentos e 

cinquenta e dois 
reais  

45 
Leite em pó desnatado. Fardo com 
20 Pacotes de 500 gr cada 

FD 250  R$  439,20  
 quatrocentos e 

trinta e nove reais 
e vinte centavos  

 R$           109.800,00  
 cento e nove 

mil e oitocentos 
reais  

46 

Leite em pó integral- com teor de 
matéria gorda enriquecido com 
vitamina a e d com mínimo de 26% 
de proteínas, mg de potássio e 320 
gramas de sódio, em pó, 
adicionado em embalagem 
plásticas de 200 gramas fardo com 
50 unidades.  

FD 530  R$  459,00  
 quatrocentos e 

cinquenta e nove 
reais  

 R$           243.270,00  

 duzentos e 
quarenta e três 
mil, duzentos e 

setenta reais  

47 

Leite liquido integral, isento de 
sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de caixa de 1L 
contendo prazo de validade. 
Informações nutricionais. Marca 
nome e endereço do fabricante e 
número de registro. Validade 
mínima de 06 meses cx contendo 
12 L 

CX 90  R$    96,00  
 noventa e seis 

reais  
 R$               8.640,00  

 oito mil, 
seiscentos e 

quarenta reais  

48 

Leite, apresentação embalagem 
tetra brik (caixinha), tipo 
desnatado, produto isento de 
sujidades, larvas e parasitas. Deverá 
estar acondicionado em 
embalagem cx contendo 12 
unidades. 

CX 110  R$    96,00  
 noventa e seis 

reais  
 R$             10.560,00  

 dez mil, 
quinhentos e 
sessenta reais  

49 

Leite em pó complemento 
nutricional para dieta de 
prematuros composto de 
proteínas, hipoalergênicas malto-
dextrina e sais minerais, lata com 
400g, CAIXA COM 24 LATAS 

CX 80  R$  699,00  
 seiscentos e 

noventa e nove 
reais  

 R$             55.920,00  

 cinquenta e 
cinco mil, 

novecentos e 
vinte reais  

50 

Leite liquido sem Lactose, isento de 
sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de caixa de 1L 
contendo prazo de validade. 
Informações nutricionais. Marca 
nome e endereço do fabricante e 
número de registro. Validade 
mínima de 06 meses cx contendo 
12 L. 

CX 10  R$  143,98  

 cento e quarenta e 
três reais e 

noventa e oito 
centavos  

 R$               1.439,80  

 mil 
quatrocentos e 

trinta e nove 
reais e oitenta 

centavos  
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51 

Goiabada Cremosa: Polpa de 
goiaba, açúcar, acidulante ácido 
cítrico e conservador sorbato de 
potássio. Informação Nutricional: 
Porção 20 g (1 colher de sopa) 
Valor energético 46 kcal = 193 kg 
(2%VD); Carboidratos 11,5 g 
(4%VD). Não contém quantidade 
significativa de proteínas, gorduras 
totais, gorduras saturadas, 
gordurastrans, fibra alimentar e 
sódio. *%Valores diários de 
referência com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kg. Seus 
valores diários podem ser maiores 
ou menores dependendo de suas 
necessidades energéticas. 
Embalagem em bags de plástico 
com peso de 2,5 Kg 

UND 100  R$    44,00  
 quarenta e quatro 

reais  
 R$               4.400,00  

 quatro mil e 
quatrocentos 

reais  

52 

Maionese, tipo tradicional - 
composto a base de ovos 
pasteurizados, sal, açúcar e outras 
substâncias permitidas, de 
consistência cremosa, cor, cheiro e 
sabor próprios, isento de sujidades 
e seus ingredientes de preparo em 
perfeito estado de conservação. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
do lote, data de validade, 
quantidade de produto e atender 
as especificações técnicas da 
ANVISA e INMETRO. Embalagens, 
tipo bisnaga de 200g. Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a 
partir da entrega do produto.  
CAIXA COM 40 UNIDADES 

CX 160  R$  159,20  
 cento e cinquenta 
e nove reais e vinte 

centavos  
 R$             25.472,00  

 vinte e cinco 
mil, 

quatrocentos e 
setenta e dois 

reais  

53 

Margarina light com sal. Pote de 
500g. ingredientes: Água, Óleos 
Vegetais Líquidos e 
Interesterificados, Sal (Cloreto de 
Sódio), Soro de Leite em Pó, Leite 
em Pó Desnatado, Vitamina A, 
Estabilizantes: Mono e Diglicerídeos 
de Ácidos Graxos e Ésteres de 
Poliglicerol de Ácido Ricinoléico, 
Conservadores: Sorbato de Potássio 
e Benzoato de Sódio, Acidulante: 
Ácido Cítrico, Antioxidantes: TBHQ, 
BHT, EDTA, Aromatizante: Aroma 
Idêntico ao Natural, Corantes: Beta 
Caroteno Sintético Idêntico ao 
Natural. 

CX 40  R$  167,76  
 cento e sessenta e 
sete reais e setenta 

e seis centavos  
 R$               6.710,40  

 seis mil, 
setecentos e dez 
reais e quarenta 

centavos  
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54 

Margarina vegetal - com sal, 
composto de 82% de gordura e 
leite, podendo conter vitamina e 
outras substâncias permitidas, com 
aspecto cor cheiro e sabor próprio. 
Acondicionado em pote plástico. 
Atóxico 250 gramas, caixa com 24 
unidades.   

CX 315  R$  119,52  
 cento e dezenove 
reais e cinquenta e 

dois centavos  
 R$             37.648,80  

 trinta e sete mil, 
seiscentos e 

quarenta e oito 
reais e oitenta 

centavos  

55 

Margarina vegetal-cremosa, com 
sal, no minimo 65% de lipideos e 
O% de gordura trans. Embalada em 
potes de platico de 500g, 
enriquecida de vitaminas: 
apresentação primaria com 
identificação do produto, 
especificação dos ingredientes, 
informação Nutricional, prazo de 
validade, peso liquido e rotulagem 
de acordo com a legislação. CAIXA 
COM 24 UNIDADES 

CX 180  R$  239,52  

 duzentos e trinta e 
nove reais e 

cinquenta e dois 
centavos  

 R$             43.113,60  

 quarenta e três 
mil, cento e 
treze reais e 

sessenta 
centavos  

56 

Massa alimentícia - tipo seca 
formato espaguete, cor amarela, 
obtida pelo amassamento de 
farinha de trigo especial, ovos e 
demais substâncias permitidas, 
isentas de corantes artificiais, 
sujidades, parasitas, 
acondicionadas em saco plástico 
transparente atóxico fardo c/20 pct 
com 500 gramas. 

FD 100  R$    79,60  
 setenta e nove 
reais e sessenta 

centavos  
 R$               7.960,00  

 sete mil, 
novecentos e 
sessenta reais  

57 
Milho Branco para canjica caixa 
c/20pct 500g 

CX 175  R$  159,60  
 cento e cinquenta 

e nove reais e 
sessenta centavos  

 R$             27.930,00  
 vinte e sete mil, 

novecentos e 
trinta reais  

58 
Milho verde, em conserva, 
acondicionado em embalagem com 
200g caixa com 24 unidades.  

CX 220  R$    95,52  
 noventa e cinco 

reais e cinquenta e 
dois centavos  

 R$             21.014,40  

 vinte e um mil e 
quatorze reais e 

quarenta 
centavos  

59 

Mistura para preparo de mingau a 
base de milho, produto isento de 
sujidades, larvas e parasitas. Deverá 
estar acondicionado em 
embalagem de 200 gramas e caixas 
com 48 unidades.  

CX 50  R$  191,04  
 cento e noventa e 
um reais e quatro 

centavos  
 R$               9.552,00  

 nove mil, 
quinhentos e 

cinquenta e dois 
reais  

60 
Mistura para preparo de suco 
sabores variados em garrafa de 
500ml. Cx d/ 12 und 

CX 200  R$    47,76  
 quarenta e sete 
reais e setenta e 

seis centavos  
 R$               9.552,00  

 nove mil, 
quinhentos e 

cinquenta e dois 
reais  

61 
Mistura pronta para bolos 400 
gramas FARDO com 10 unidades 

FD 200  R$    56,00  
 cinquenta e seis 

reais  
 R$             11.200,00  

 onze mil e 
duzentos reais  

62 

Mistura para mingau à base de 
amido e proteínas de soja, 
Embalagem de 200g, Ingredientes: 
Amido, açúcar, vitaminas (A, B1, B3, 
B6, B12, C e ácido fólico) e minerais 
(ferro e zinco), antiumectante 
fosfato tricálcico, aromatizante e 

CX 25  R$    95,50  
 noventa e cinco 
reais e cinquenta 

centavos  
 R$               2.387,50  

 dois mil, 
trezentos e 

oitenta e sete 
reais e 

cinquenta 
centavos  
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corante urucum. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. CAIXA COM 24 UNIDADES 

63 

Fórmula infantil com 
predominância protéica de caseína; 
é acrescida de óleos vegetais, 
maltodextrina e enriquecida com 
vitaminas, minerais, ferro e outros 
oligoelementos. 400g. CAIXA COM 
24 UNIDADES 

CX 35  R$  420,76  

 quatrocentos e 
vinte reais e 

setenta e seis 
centavos  

 R$             14.726,60  

 quatorze mil, 
setecentos e 

vinte e seis reais 
e sessenta 
centavos  

64 

Óleo de soja o produto deverá 
apresentar aspecto oleoso, 
transparente, cor própria e ser 
refinado. Não apresentar odor nem 
sabor estranho. Lata com 900 ml, 
posteriormente caixa com 20 latas. 

CX 185  R$  322,00  
 trezentos e vinte e 

dois reais  
 R$             59.570,00  

 cinquenta e 
nove mil, 

quinhentos e 
setenta reais  

65 

OVO DE GALINHA, Tipo: branco, 
tamanho grande, Acondicionado: 
em embalagem própria de 01 ou 2 
½ dúzias, e reembaladas em caixa 
de papelão resistente, Prazo de 
validade: mínima de 15 dias a partir 
da entrega, informada na 
embalagem primária e secundária. 

CRT 700  R$    27,98  
 vinte e sete reais e 

noventa e oito 
centavos  

 R$             19.586,00  

 dezenove mil, 
quinhentos e 
oitenta e seis 

reais  

66 
Peito de frango resfriado, limpo, 
isento de pele e fragmentos de 
ossos 

KG 50  R$    31,98  
 trinta e um reais e 

noventa e oito 
centavos  

 R$               1.599,00  
 mil quinhentos 

e noventa e 
nove reais  

67 
Pimenta do reino preta em grãos 
PACOTES DE 100 gramas 

PCT 325  R$      5,98  
 cinco reais e 

noventa e oito 
centavos  

 R$               1.943,50  

 mil novecentos 
e quarenta e 
três reais e 
cinquenta 
centavos  

68 
Sopão em pacote ,sabores variados 
CAIXA COM 24 PACOTES DE 200G 

FD 20  R$  143,52  

 cento e quarenta e 
três reais e 

cinquenta e dois 
centavos  

 R$               2.870,40  

 dois mil, 
oitocentos e 

setenta reais e 
quarenta 
centavos  

69 

Salsicha em conserva, 
acondicionada em lata de 180g 
tipo: carne bovina, aves, proteína 
vegetal, água , farinha de trigo, sal, 
condimentos naturais, 
hemooglobina, estabilizante 
tripolifosfato de sódio, antioxidante 
e conservador nitrito de sódio. 

LT 200  R$      6,50  
 seis reais e 

cinquenta centavos  
 R$               1.300,00  

 mil e trezentos 
reais  

70 
Polpa de frutas congeladas sabor 
abacaxi tipo natural de 1ª 
qualidade 

KG 500  R$    17,98  
 dezessete reais e 

noventa e oito 
centavos  

 R$               8.990,00  
 oito mil, 

novecentos e 
noventa reais  

71 
Polpa de frutas congeladas sabor 
cajá tipo natural de 1ª qualidade. 

KG 500  R$    17,98  
 dezessete reais e 

noventa e oito 
centavos  

 R$               8.990,00  
 oito mil, 

novecentos e 
noventa reais  

72 
Polpa de frutas congeladas sabor 
caju tipo natural de 1ª qualidade. 

KG 1100  R$    11,98  
 onze reais e 

noventa e oito 
centavos  

 R$             13.178,00  
 treze mil, cento 
e setenta e oito 

reais  
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73 
Polpa de frutas congeladas sabor 
cupuaçu tipo natural de 1ª 
qualidade.  

KG 500  R$    21,98  
 vinte e um reais e 

noventa e oito 
centavos  

 R$             10.990,00  
 dez mil, 

novecentos e 
noventa reais  

74 
Polpa de frutas congeladas sabor 
goiaba tipo nataural de 1ª 
qualidade 

KG 1200  R$    11,98  
 onze reais e 

noventa e oito 
centavos  

 R$             14.376,00  

 quatorze mil, 
trezentos e 

setenta e seis 
reais  

75 
Polpa de frutas congeladas sabor 
maracujá tipo natural de 1ª 
qualidade 

KG 500  R$    25,98  
 vinte e cinco reais 
e noventa e oito 

centavos  
 R$             12.990,00  

 doze mil, 
novecentos e 
noventa reais  

76 

Proteína texturizada soja, 
composição básica proteína de soja 
50 e carboidrato 30, apresentação 
farinha, aspecto físico sólido com 
15 unidades de 400g. 

FD 30  R$  151,98  

 cento e cinquenta 
e um reais e 

noventa e oito 
centavos  

 R$               4.559,40  

 quatro mil, 
quinhentos e 
cinquenta e 
nove reais e 

quarenta 
centavos  

77 

Sardinha em conserva, óleo/azeite. 
Peixe conserva, espécie sardinha, 
apresentação filé, características 
adicionais molho de azeiteo, lata de 
125g. CAIXA COM 54 UNIDADES 

CX 60  R$  409,32  
 quatrocentos e 

nove reais e trinta 
e dois centavos  

 R$             24.559,20  

 vinte e quatro 
mil, quinhentos 
e cinquenta e 
nove reais e 

vinte centavos  

78 
Suco em pó, sabores variados, 
embalagem de 1kg 

KG 100  R$    23,98  
 vinte e três reais e 

noventa e oito 
centavos  

 R$               2.398,00  

 dois mil, 
trezentos e 

noventa e oito 
reais  

79 

Suco de fruta, concentrado, sem 
adição de açúcar, sabores diversos. 
Embalagem plástica ou em vidro, 
atóxica transparente, tampa 
lacrada, contendo dados do 
produto: identificação, 
procedencia, ingradientes e data de 
fabricação e validade. Validade 
mínima de 6 meses a contar da 
data de entrega do produto. Frasco 
de 1L. 

UND 300  R$      9,80  
 nove reais e 

oitenta centavos  
 R$               2.940,00  

 dois mil, 
novecentos e 

quarenta reais  

80 

Sal - refinado iodado, com no 
mínimo 96,95% de cloreto de sódio 
e sais de iodo, acondicionado em 
saco de polietileno com 1kg e 
embalagem secundária 30 kg. 

FD 42  R$    36,00   trinta e seis reais   R$               1.512,00  
 mil quinhentos 

e doze reais  

81 

Vinagre-branco, produto 
fermentado acético, hidratado e 
com conservantes. Sua acidez deve 
estar entre 4 e 4,5%; embalagem 
de 750ml e posteriormente em 
caixa com 12 unidades.  

CX 98  R$    39,98  
 trinta e nove reais 

e noventa e oito 
centavos  

 R$               3.918,04  

 três mil, 
novecentos e 

dezoito reais e 
quatro centavos  

Valor Total    R$ 1.923.326,14    

um milhão, novecentos e vinte e três mil, trezentos e vinte e seis reais e quatorze centavos 

  

FRUTAS E VERDURAS 

Item Descrição Quant. Und.  V. Unit.   Extenso   V. Total   Extenso  
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82 ABACATE KG 1840  R$    10,40  
 dez reais e 

quarenta centavos  
 R$             19.136,00  

 dezenove mil, 
cento e trinta e 

seis reais  

83 ABACAXI UND 2700  R$      6,50  
 seis reais e 

cinquenta centavos  
 R$             17.550,00  

 dezessete mil, 
quinhentos e 

cinquenta reais  

84 ABOBORA KG 650  R$      6,50  
 seis reais e 

cinquenta centavos  
 R$               4.225,00  

 quatro mil, 
duzentos e vinte 

e cinco reais  

85 ALFACE MÇ 850  R$      3,25  
 três reais e vinte e 

cinco centavos  
 R$               2.762,50  

 dois mil, 
setecentos e 

sessenta e dois 
reais e 

cinquenta 
centavos  

86 BANANA DUZ 2250  R$      9,10  
 nove reais e dez 

centavos  
 R$             20.475,00  

 vinte mil, 
quatrocentos e 
setenta e cinco 

reais  

87 BATATA DOCE KG 1600  R$      5,20  
 cinco reais e vinte 

centavos  
 R$               8.320,00  

 oito mil, 
trezentos e vinte 

reais  

88 BATATA INGLESA KG 2250  R$      9,10  
 nove reais e dez 

centavos  
 R$             20.475,00  

 vinte mil, 
quatrocentos e 
setenta e cinco 

reais  

89 BETERRABA KG 1300  R$      9,10  
 nove reais e dez 

centavos  
 R$             11.830,00  

 onze mil, 
oitocentos e 
trinta reais  

90 CEBOLA KG 1760  R$      9,10  
 nove reais e dez 

centavos  
 R$             16.016,00  

 dezesseis mil e 
dezesseis reais  

91 CENOURA KG 2050  R$      9,10  
 nove reais e dez 

centavos  
 R$             18.655,00  

 dezoito mil, 
seiscentos e 
cinquenta e 
cinco reais  

92 CHEIRO VERDE MÇ 1330  R$      1,30  
 um real e trinta 

centavos  
 R$               1.729,00  

 mil setecentos e 
vinte e nove 

reais  

93 COCO SECO UND 750  R$      3,25  
 três reais e vinte e 

cinco centavos  
 R$               2.437,50  

 dois mil, 
quatrocentos e 

trinta e sete 
reais e 

cinquenta 
centavos  
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94 LARANJA KG 2450  R$      5,20  
 cinco reais e vinte 

centavos  
 R$             12.740,00  

 doze mil, 
setecentos e 

quarenta reais  

95 LIMÃO KG 795  R$      6,50  
 seis reais e 

cinquenta centavos  
 R$               5.167,50  

 cinco mil, cento 
e sessenta e sete 

reais e 
cinquenta 
centavos  

96 MAÇÃ KG 2370  R$      1,95  
 um real e noventa 
e cinco centavos  

 R$               4.621,50  

 quatro mil, 
seiscentos e 

vinte e um reais 
e cinquenta 

centavos  

97 MACAXEIRA KG 900  R$      6,50  
 seis reais e 

cinquenta centavos  
 R$               5.850,00  

 cinco mil, 
oitocentos e 

cinquenta reais  

98 MAMÃO KG 1410  R$      3,90  
 três reais e 

noventa centavos  
 R$               5.499,00  

 cinco mil, 
quatrocentos e 
noventa e nove 

reais  

99 MANGA KG 1030  R$      5,20  
 cinco reais e vinte 

centavos  
 R$               5.356,00  

 cinco mil, 
trezentos e 

cinquenta e seis 
reais  

100 MARACUJÁ KG 2150  R$      9,75  
 nove reais e 

setenta e cinco 
centavos  

 R$             20.962,50  

 vinte mil, 
novecentos e 

sessenta e dois 
reais e 

cinquenta 
centavos  

101 MAXIXE UND 3130  R$      0,33  
 trinta e três 

centavos de real  
 R$               1.032,90  

 mil e trinta e 
dois reais e 

noventa 
centavos  

102 MELANCIA KG 1550  R$      1,95  
 um real e noventa 
e cinco centavos  

 R$               3.022,50  

 três mil e vinte 
e dois reais e 

cinquenta 
centavos  

103 MELÃO KG 1195  R$      3,90  
 três reais e 

noventa centavos  
 R$               4.660,50  

 quatro mil, 
seiscentos e 

sessenta reais e 
cinquenta 
centavos  

104 PEPINO KG 1120  R$      6,50  
 seis reais e 

cinquenta centavos  
 R$               7.280,00  

 sete mil, 
duzentos e 

oitenta reais  

105 PIMENTA DE CHEIRO UND 3350  R$      0,20  
 vinte centavos de 

real  
 R$                  670,00  

 seiscentos e 
setenta reais  
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106 PIMENTÃO UND 650  R$      1,30  
 um real e trinta 

centavos  
 R$                  845,00  

 oitocentos e 
quarenta e cinco 

reais  

107 QUIABO  UND 3200  R$      0,33  
 trinta e três 

centavos de real  
 R$               1.056,00  

 mil e cinquenta 
e seis reais  

108 REPOLHO VERDE KG 1290  R$      7,80  
 sete reais e 

oitenta centavos  
 R$             10.062,00  

 dez mil e 
sessenta e dois 

reais  

109 REPOLHO ROXO KG 1290  R$      7,80  
 sete reais e 

oitenta centavos  
 R$             10.062,00  

 dez mil e 
sessenta e dois 

reais  

110 TOMATE KG 3150  R$    10,40  
 dez reais e 

quarenta centavos  
 R$             32.760,00  

 trinta e dois mil, 
setecentos e 

sessenta reais  

111 UVA VERDE KG 1250  R$    13,00   treze reais   R$             16.250,00  
 dezesseis mil, 

duzentos e 
cinquenta reais  

112 UVA ROXA KG 1250  R$    16,90  
 dezesseis reais e 
noventa centavos  

 R$             21.125,00  
 vinte e um mil, 
cento e vinte e 

cinco reais  

113 XUXU KG 980  R$      6,50  
 seis reais e 

cinquenta centavos  
 R$               6.370,00  

 seis mil, 
trezentos e 

setenta reais  

Valor Total    R$     319.003,40    

trezentos e dezenove mil e três reais e quarenta centavos 

  

Item Descrição Quant. Und.  V. Unit.   Extenso   V. Total   Extenso  

114 CARNE MOÍDA KG 2800  R$    31,98  
 trinta e um reais e 

noventa e oito 
centavos  

 R$             89.544,00  

 oitenta e nove 
mil, quinhentos 

e quarenta e 
quatro reais  

115 SALSICHA REFRIGERADA KG 1250  R$    15,98  
 quinze reais e 
noventa e oito 

centavos  
 R$             19.975,00  

 dezenove mil, 
novecentos e 

setenta e cinco 
reais  
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116 CARNE DE 1ª SEM OSSO KG 8440  R$    59,98  
 cinquenta e nove 
reais e noventa e 

oito centavos  
 R$           506.231,20  

 quinhentos e 
seis mil, 

duzentos e trinta 
e um reais e 

vinte centavos  

117 Carne com osso KG 4200  R$    37,98  
 trinta e sete reais 
e noventa e oito 

centavos  
 R$           159.516,00  

 cento e 
cinquenta e 

nove mil, 
quinhentos e 

dezesseis reais  

118 Carne de bode KG 1250  R$    49,98  
 quarenta e nove 
reais e noventa e 

oito centavos  
 R$             62.475,00  

 sessenta e dois 
mil, 

quatrocentos e 
setenta e cinco 

reais  

119 Fígado KG 1100  R$    25,98  
 vinte e cinco reais 
e noventa e oito 

centavos  
 R$             28.578,00  

 vinte e oito mil, 
quinhentos e 
setenta e oito 

reais  

120 Peixe KG 1420  R$    29,80  
 vinte e nove reais 
e oitenta centavos  

 R$             42.316,00  
 quarenta e dois 
mil, trezentos e 
dezesseis reais  

121 Frango KG 10140  R$    17,98  
 dezessete reais e 

noventa e oito 
centavos  

 R$           182.317,20  

 cento e oitenta 
e dois mil, 

trezentos e 
dezessete reais e 

vinte centavos  

122 Linguiça toscana KG 1016  R$    29,98  
 vinte e nove reais 
e noventa e oito 

centavos  
 R$             30.459,68  

 trinta mil, 
quatrocentos e 

cinquenta e 
nove reais e 

sessenta e oito 
centavos  

123 Linguiça calabresa KG 1016  R$    39,98  
 trinta e nove reais 

e noventa e oito 
centavos  

 R$             40.619,68  

 quarenta mil, 
seiscentos e 

dezenove reais e 
sessenta e oito 

centavos  
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124 Carne de porco KG 300  R$    39,98  
 trinta e nove reais 

e noventa e oito 
centavos  

 R$             11.994,00  

 onze mil, 
novecentos e 

noventa e 
quatro reais  

125 bisteca Suina congelada KG 300  R$    33,98  
 trinta e três reais e 

noventa e oito 
centavos  

 R$             10.194,00  
 dez mil, cento e 

noventa e 
quatro reais  

Valor Total  R$ 1.184.219,76    

um milhão, cento e oitenta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e setenta e seis centavos 

  

Item Descrição Quant. Und.  V. Unit.   Extenso   V. Total   Extenso  

126 

CESTAS BÁSICAS - Composta com: 

unidade 3.000  R$  334,00  
 trinta e três reais e 

noventa e oito 
centavos  

 R$        1.002.000,00  
 um milhão e 
dois mil reais  

05 Kg de arroz tipo 1.  

05 Kg de feijão carioquinha.  

02 litros de óleo.  

03 Kg de farinha branca  

02 pacotes de leite integral 

05 pacote de macarrão 500g 

03 pacotes de café 250g  

05 Pacote de flocão de milho.  

05 Pacote de flocão de arroz 

05 latas de sardinha.  

05 Kg de açúcar.  

01 Kg de sal.  

Valor Total    R$ 1.002.000,00    

um milhão e dois mil reais 

  

Valor Total dos Lotes  R$ 4.428.549,30    

quatro milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta centavos 

 
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS 

FORMA DE PAGAMENTO: Á COMBINAR 

LOCAL DE ENTREGA:  Á COMBINAR 

 

NO ORÇAMENTO INCLUIMOS DESPESAS TAIS COMO FRETES, TRIBUTOS, CARGA, DESCARGA E SEGUROS, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, CONTRIBUIÇÕES 

E OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO 

 

TIMON - MA, 11 DE JANEIRO DE 2022 
REPLETA DISTRIBUIDORA LTDA 

 

SÁVIO BARBOSA DE SOUSA 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

RG: 2.039.678- SSP PI   

CPF: 952.747.403-59 
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