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c VALOR REGISTRADO

VALOR REGISTRADO PP 156/22 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Atual contratado

Item Descrição UN Marca Quantidade Valor

- Fornecedor : MERCATO DA VILLA COMERCIAL LTDA - EPP

1 Água em copo de 200ml CX PASSA QUATRO 230,0000 9.131,00
2 ACUCAR REFINADO - 1ª QUALIDADE PCT CARAVELAS 78,0000 390,00
3 PCT TRIUNFO 1.070,0000 3.520,30

4 PÓ DE CAFÉ PCT MANHÃ 156,0000 3.174,60
5 COADOR DE CAFÉ DE PAPEL 103 CX SELECT 38,0000 165,30
6 PCT C PLAST 78,0000 234,00

7 CX TOTAL PLAST 100,0000 615,00

8 MARMITEX UN MERCATTO 200,0000 3.700,00
9 KIT LANCHE, COMPOSTO POR: UN MARCATTO 1.860,0000 16.461,00

37.391,20
37.391,20

BISCOITO SALGADO PACOTES COM 200 
GR                                                           
                          

COPO DESCARTAVEL P/ CAFE PCT COM 
100 UNIDADES                                         
                                  
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML, 
PARA ÁGUA,
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