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00004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00049 - Centro s de Educação InfantilLocal

MarcaItem

BISCOITO SALGADO.
tipo cream cracker
biscoito c/ sal; de água e sal; farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura ou óleo vegetal (livre de
gordura trans); água, sal e outras substancias permitidas.
não deverá conter: soja, gordura vegetal hidrogenada,
corantes artificiais. deverá apresentar aspecto cor, odor,
sabor e textura próprios, crocante e macia; e suas
condições deverão estar de acordo com a resolução 263, de
22/09/2005, anvisa e suas alterações posteriores. deve
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e
específicas no respectivo regulamento técnico, quando for o
caso. embalagem de 400 gramas.

1.677,00650,00 2,5800PCT010 ALCOBAÇA001

BISCOITO TIPO ROSQUINHA.
biscoito doce s/ recheio; tipo rosquinha; nos sabores coco
ou leite; composição básica de farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura ou óleo vegetal (livre de
gordura trans), sal, açúcar e outras substâncias permitidas.
não deverá conter: soja, gordura vegetal hidrogenada,
corantes artificiais. deverá apresentar aspecto cor, odor,
sabor e textura próprios, crocante e macia; e suas
condições deverão estar de acordo com a resolução 263, de
22/09/2005, anvisa e suas alterações posteriores. deve
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e
específicas no respectivo regulamento técnico, quando for o
caso. embalagem de 400 gramas.

1.355,00500,00 2,7100PCT012 PRODASA005

MISTURA P/ BOLO.
bolo nos sabores festa, chocolate e coco
mistura p/ preparo de bolo; sabores; devendo conter em sua
formulação: farinhas ou amido, açúcar, leite, ovos e gordura.
poderá conter outras substâncias alimentícias que
caracterizem o produto, as quais devem ser citadas. deverá
ser de fácil preparo pela adição de água e cozimento rápido;
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de
sujidades, parasitos e larvas; acondicionado em saco
atóxico, lacrado e rotulado; e suas condições deverão estar
de acordo com a portaria 540/97 svs/ms e rdc 273 de
22/09/2005 e suas alterações posteriores. deve atender as
normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no
respectivo regulamento técnico, quando for o caso.

57,5025,00 2,3000PCT014 REGINA009

AMIDO DE MILHO.
produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro
e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso;
isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de
10 meses a contar da entrega, acondicionado em embalagem
primária plástica de 500 gramas, flexível, termos selada,
reembalado em caixa de papelão reforçado, e suas
condições deverão estar de acordo com a resolução rdc nº
263 de 22/09/2005 anvisa e alterações posteriores. deve
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e

460,00200,00 2,3000PCT019 APTI013
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respectivo regulamento técnico, quando for o caso.

FARINHA DE MANDIOCA.
crua; branca; isenta de sujidades, parasitas e larvas;
validade mínima de 07 meses a contar da entrega,
acondicionado em saco plástico, atóxico, contendo 1 kg; e
suas condições deverão estar de acordo com a resolução
rdc nº 263 de 22/09/2005 anvisa e alterações posteriores.
deve atender às normas de rotulagem geral, nutricional e
especificações no respectivo regulamento técnico, devendo
apresentar identificação e contato do fornecedor, nome do
produto, prazo de validade, informações nutricionais.

540,00200,00 2,7000PCT021 ROCHA018

MACARRAO ESPAGUETE.
macarrão de sêmola - tipo espaguete
massa de sêmola, tipo espaguete; matérias-primas sãs e
limpas e o amassamento de farinha de trigo especial, da
semolina ou da sêmola; enriquecido com vitaminas, minerais
e outras substâncias de valor biológico específico; ausência
de corantes artificiais. o macarrão ao ser colocado na água
não deverá turvar; com aspecto após cocção de massa
cozida e solta, cor amarelo-creme-claro, odor e sabor
próprios, consistência macia; isento de matéria terrosa,
larvas, sujidades, parasitos; embalagem em saco plástico
transparente de 1 kg, atóxico; hermeticamente fechado e
suas condições deverão estar de acordo com a rdc 93/00,
259/02, 275/02 e 175/03 da anvisa/ms, resolução 385/99 da
anvisa; portaria 354/96 da svs/ms.

1.566,00450,00 3,4800PCT023 SARLONI021

ARROZ 5 KG.
arroz tipo 1
arroz beneficiado polido; tipo 1; longo e fino; grãos inteiros;
com teor de umidade máxima de 15%; isento de sujidades e
materiais estranhos; acondicionado em saco plástico
atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a
instrução normativa nº 06, de 16/02/2009 e suas alterações
posteriores. deve atender às normas de rotulagem geral,
nutricional e específicas no respectivo regulamento técnico,
quando for o caso. embalagem de 5 kg.

5.445,00450,00 12,1000PC027 SABOROSO024

FEIJAO.
tipo i
feijão; variedade carioca; tipo 1; novo; constituído de grãos
inteiros e sãos; com teor de umidade máxima de 14%; isento
de material terroso, sujidades e misturas de outras
variedades e espécies; acondicionado em embalagem
plástica resistente e atóxica; conteúdo de 1 kg, e suas
condições deverão estar de acordo com a legislação vigente
do mapa, validade de 5 meses a partir da entrega. rótulo
deverá conter identificação e contato do fornecedor, nome
do produto, peso, prazo de validade e informações
nutricionais.

3.184,00800,00 3,9800PCT028 PONTAL027

SAL REFINADO.
de mesa iodado
cloreto de sódio extraído de fontes naturais, recristalizado,
com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a
substância seca, adicionado de antiumectante e iodo,
conforme legislação decreto 75.697 de 06/05/1975 e rdc
130, de 26/05/2003. embalagem de 1 kg.

116,80160,00 0,7300PCT039
SALMONET

E
030

FERMENTO EM PO.
fermento em pó químico
fermento químico, tipo em pó, composto de pirofosfato ácido
de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono cálcio,
acondicionado em lata hermeticamente fechada de 100
gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a
nta-81 (decreto 12.486, de 20/10/1978) e suas alterações
posteriores.

345,00150,00 2,3000042 APTI033

Centro s de Educação Infantil:              14.746,30
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00242 - ESCOLA ENSINO FUNDAMENTALLocal

MarcaItem

BISCOITO SALGADO.
tipo cream cracker
biscoito c/ sal; de água e sal; farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura ou óleo vegetal (livre de
gordura trans); água, sal e outras substancias permitidas.
não deverá conter: soja, gordura vegetal hidrogenada,
corantes artificiais. deverá apresentar aspecto cor, odor,
sabor e textura próprios, crocante e macia; e suas
condições deverão estar de acordo com a resolução 263, de
22/09/2005, anvisa e suas alterações posteriores. deve
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e
específicas no respectivo regulamento técnico, quando for o
caso. embalagem de 400 gramas.

1.677,00650,00 2,5800PCT010 ALCOBAÇA003

BISCOITO TIPO ROSQUINHA.
biscoito doce s/ recheio; tipo rosquinha; nos sabores coco
ou leite; composição básica de farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura ou óleo vegetal (livre de
gordura trans), sal, açúcar e outras substâncias permitidas.
não deverá conter: soja, gordura vegetal hidrogenada,
corantes artificiais. deverá apresentar aspecto cor, odor,
sabor e textura próprios, crocante e macia; e suas
condições deverão estar de acordo com a resolução 263, de
22/09/2005, anvisa e suas alterações posteriores. deve
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e
específicas no respectivo regulamento técnico, quando for o
caso. embalagem de 400 gramas.

2.168,00800,00 2,7100PCT012 PRODASA007

MISTURA P/ BOLO.
bolo nos sabores festa, chocolate e coco
mistura p/ preparo de bolo; sabores; devendo conter em sua
formulação: farinhas ou amido, açúcar, leite, ovos e gordura.
poderá conter outras substâncias alimentícias que
caracterizem o produto, as quais devem ser citadas. deverá
ser de fácil preparo pela adição de água e cozimento rápido;
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de
sujidades, parasitos e larvas; acondicionado em saco
atóxico, lacrado e rotulado; e suas condições deverão estar
de acordo com a portaria 540/97 svs/ms e rdc 273 de
22/09/2005 e suas alterações posteriores. deve atender as
normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no
respectivo regulamento técnico, quando for o caso.

80,5035,00 2,3000PCT014 REGINA011

AMIDO DE MILHO.
produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro
e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso;
isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de
10 meses a contar da entrega, acondicionado em embalagem
primária plástica de 500 gramas, flexível, termos selada,
reembalado em caixa de papelão reforçado, e suas
condições deverão estar de acordo com a resolução rdc nº
263 de 22/09/2005 anvisa e alterações posteriores. deve
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e
respectivo regulamento técnico, quando for o caso.

460,00200,00 2,3000PCT019 APTI015

FARINHA DE MANDIOCA.
crua; branca; isenta de sujidades, parasitas e larvas;
validade mínima de 07 meses a contar da entrega,
acondicionado em saco plástico, atóxico, contendo 1 kg; e
suas condições deverão estar de acordo com a resolução
rdc nº 263 de 22/09/2005 anvisa e alterações posteriores.
deve atender às normas de rotulagem geral, nutricional e
especificações no respectivo regulamento técnico, devendo
apresentar identificação e contato do fornecedor, nome do
produto, prazo de validade, informações nutricionais.

675,00250,00 2,7000PCT021 ROCHA020

MACARRAO ESPAGUETE.
macarrão de sêmola - tipo espaguete
massa de sêmola, tipo espaguete; matérias-primas sãs e

1.566,00450,00 3,4800PCT023 SARLONI023
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limpas e o amassamento de farinha de trigo especial, da
semolina ou da sêmola; enriquecido com vitaminas, minerais
e outras substâncias de valor biológico específico; ausência
de corantes artificiais. o macarrão ao ser colocado na água
não deverá turvar; com aspecto após cocção de massa
cozida e solta, cor amarelo-creme-claro, odor e sabor
próprios, consistência macia; isento de matéria terrosa,
larvas, sujidades, parasitos; embalagem em saco plástico
transparente de 1 kg, atóxico; hermeticamente fechado e
suas condições deverão estar de acordo com a rdc 93/00,
259/02, 275/02 e 175/03 da anvisa/ms, resolução 385/99 da
anvisa; portaria 354/96 da svs/ms.

ARROZ 5 KG.
arroz tipo 1
arroz beneficiado polido; tipo 1; longo e fino; grãos inteiros;
com teor de umidade máxima de 15%; isento de sujidades e
materiais estranhos; acondicionado em saco plástico
atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a
instrução normativa nº 06, de 16/02/2009 e suas alterações
posteriores. deve atender às normas de rotulagem geral,
nutricional e específicas no respectivo regulamento técnico,
quando for o caso. embalagem de 5 kg.

6.655,00550,00 12,1000PC027 SABOROSO026

FEIJAO.
tipo i
feijão; variedade carioca; tipo 1; novo; constituído de grãos
inteiros e sãos; com teor de umidade máxima de 14%; isento
de material terroso, sujidades e misturas de outras
variedades e espécies; acondicionado em embalagem
plástica resistente e atóxica; conteúdo de 1 kg, e suas
condições deverão estar de acordo com a legislação vigente
do mapa, validade de 5 meses a partir da entrega. rótulo
deverá conter identificação e contato do fornecedor, nome
do produto, peso, prazo de validade e informações
nutricionais.

3.582,00900,00 3,9800PCT028 PONTAL029

SAL REFINADO.
de mesa iodado
cloreto de sódio extraído de fontes naturais, recristalizado,
com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a
substância seca, adicionado de antiumectante e iodo,
conforme legislação decreto 75.697 de 06/05/1975 e rdc
130, de 26/05/2003. embalagem de 1 kg.

189,80260,00 0,7300PCT039
SALMONET

E
032

FERMENTO EM PO.
fermento em pó químico
fermento químico, tipo em pó, composto de pirofosfato ácido
de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono cálcio,
acondicionado em lata hermeticamente fechada de 100
gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a
nta-81 (decreto 12.486, de 20/10/1978) e suas alterações
posteriores.

575,00250,00 2,3000042 APTI035

ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL:              17.628,30

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00340 - CENTROS DE PRÉ ESCOLALocal

MarcaItem

BISCOITO SALGADO.
tipo cream cracker
biscoito c/ sal; de água e sal; farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura ou óleo vegetal (livre de
gordura trans); água, sal e outras substancias permitidas.
não deverá conter: soja, gordura vegetal hidrogenada,
corantes artificiais. deverá apresentar aspecto cor, odor,
sabor e textura próprios, crocante e macia; e suas
condições deverão estar de acordo com a resolução 263, de
22/09/2005, anvisa e suas alterações posteriores. deve
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e
específicas no respectivo regulamento técnico, quando for o

903,00350,00 2,5800PCT010 ALCOBAÇA002
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caso. embalagem de 400 gramas.

BISCOITO TIPO ROSQUINHA.
biscoito doce s/ recheio; tipo rosquinha; nos sabores coco
ou leite; composição básica de farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura ou óleo vegetal (livre de
gordura trans), sal, açúcar e outras substâncias permitidas.
não deverá conter: soja, gordura vegetal hidrogenada,
corantes artificiais. deverá apresentar aspecto cor, odor,
sabor e textura próprios, crocante e macia; e suas
condições deverão estar de acordo com a resolução 263, de
22/09/2005, anvisa e suas alterações posteriores. deve
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e
específicas no respectivo regulamento técnico, quando for o
caso. embalagem de 400 gramas.

677,50250,00 2,7100PCT012 PRODASA006

MISTURA P/ BOLO.
bolo nos sabores festa, chocolate e coco
mistura p/ preparo de bolo; sabores; devendo conter em sua
formulação: farinhas ou amido, açúcar, leite, ovos e gordura.
poderá conter outras substâncias alimentícias que
caracterizem o produto, as quais devem ser citadas. deverá
ser de fácil preparo pela adição de água e cozimento rápido;
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de
sujidades, parasitos e larvas; acondicionado em saco
atóxico, lacrado e rotulado; e suas condições deverão estar
de acordo com a portaria 540/97 svs/ms e rdc 273 de
22/09/2005 e suas alterações posteriores. deve atender as
normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no
respectivo regulamento técnico, quando for o caso.

34,5015,00 2,3000PCT014 REGINA010

AMIDO DE MILHO.
produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro
e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso;
isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de
10 meses a contar da entrega, acondicionado em embalagem
primária plástica de 500 gramas, flexível, termos selada,
reembalado em caixa de papelão reforçado, e suas
condições deverão estar de acordo com a resolução rdc nº
263 de 22/09/2005 anvisa e alterações posteriores. deve
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e
respectivo regulamento técnico, quando for o caso.

230,00100,00 2,3000PCT019 APTI014

FARINHA DE MANDIOCA.
crua; branca; isenta de sujidades, parasitas e larvas;
validade mínima de 07 meses a contar da entrega,
acondicionado em saco plástico, atóxico, contendo 1 kg; e
suas condições deverão estar de acordo com a resolução
rdc nº 263 de 22/09/2005 anvisa e alterações posteriores.
deve atender às normas de rotulagem geral, nutricional e
especificações no respectivo regulamento técnico, devendo
apresentar identificação e contato do fornecedor, nome do
produto, prazo de validade, informações nutricionais.

216,0080,00 2,7000PCT021 ROCHA019

MACARRAO ESPAGUETE.
macarrão de sêmola - tipo espaguete
massa de sêmola, tipo espaguete; matérias-primas sãs e
limpas e o amassamento de farinha de trigo especial, da
semolina ou da sêmola; enriquecido com vitaminas, minerais
e outras substâncias de valor biológico específico; ausência
de corantes artificiais. o macarrão ao ser colocado na água
não deverá turvar; com aspecto após cocção de massa
cozida e solta, cor amarelo-creme-claro, odor e sabor
próprios, consistência macia; isento de matéria terrosa,
larvas, sujidades, parasitos; embalagem em saco plástico
transparente de 1 kg, atóxico; hermeticamente fechado e
suas condições deverão estar de acordo com a rdc 93/00,
259/02, 275/02 e 175/03 da anvisa/ms, resolução 385/99 da
anvisa; portaria 354/96 da svs/ms.

522,00150,00 3,4800PCT023 SARLONI022

ARROZ 5 KG.
arroz tipo 1
arroz beneficiado polido; tipo 1; longo e fino; grãos inteiros;

3.025,00250,00 12,1000PC027 SABOROSO025
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com teor de umidade máxima de 15%; isento de sujidades e
materiais estranhos; acondicionado em saco plástico
atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a
instrução normativa nº 06, de 16/02/2009 e suas alterações
posteriores. deve atender às normas de rotulagem geral,
nutricional e específicas no respectivo regulamento técnico,
quando for o caso. embalagem de 5 kg.

FEIJAO.
tipo i
feijão; variedade carioca; tipo 1; novo; constituído de grãos
inteiros e sãos; com teor de umidade máxima de 14%; isento
de material terroso, sujidades e misturas de outras
variedades e espécies; acondicionado em embalagem
plástica resistente e atóxica; conteúdo de 1 kg, e suas
condições deverão estar de acordo com a legislação vigente
do mapa, validade de 5 meses a partir da entrega. rótulo
deverá conter identificação e contato do fornecedor, nome
do produto, peso, prazo de validade e informações
nutricionais.

995,00250,00 3,9800PCT028 PONTAL028

SAL REFINADO.
de mesa iodado
cloreto de sódio extraído de fontes naturais, recristalizado,
com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a
substância seca, adicionado de antiumectante e iodo,
conforme legislação decreto 75.697 de 06/05/1975 e rdc
130, de 26/05/2003. embalagem de 1 kg.

43,8060,00 0,7300PCT039
SALMONET

E
031

FERMENTO EM PO.
fermento em pó químico
fermento químico, tipo em pó, composto de pirofosfato ácido
de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono cálcio,
acondicionado em lata hermeticamente fechada de 100
gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a
nta-81 (decreto 12.486, de 20/10/1978) e suas alterações
posteriores.

161,0070,00 2,3000042 APTI034

CENTROS DE PRÉ ESCOLA:              6.807,80

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00342 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOLocal

MarcaItem

BISCOITO SALGADO.
tipo cream cracker
biscoito c/ sal; de água e sal; farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura ou óleo vegetal (livre de
gordura trans); água, sal e outras substancias permitidas.
não deverá conter: soja, gordura vegetal hidrogenada,
corantes artificiais. deverá apresentar aspecto cor, odor,
sabor e textura próprios, crocante e macia; e suas
condições deverão estar de acordo com a resolução 263, de
22/09/2005, anvisa e suas alterações posteriores. deve
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e
específicas no respectivo regulamento técnico, quando for o
caso. embalagem de 400 gramas.

387,00150,00 2,5800PCT010 ALCOBAÇA004

BISCOITO TIPO ROSQUINHA.
biscoito doce s/ recheio; tipo rosquinha; nos sabores coco
ou leite; composição básica de farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura ou óleo vegetal (livre de
gordura trans), sal, açúcar e outras substâncias permitidas.
não deverá conter: soja, gordura vegetal hidrogenada,
corantes artificiais. deverá apresentar aspecto cor, odor,
sabor e textura próprios, crocante e macia; e suas
condições deverão estar de acordo com a resolução 263, de
22/09/2005, anvisa e suas alterações posteriores. deve
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e
específicas no respectivo regulamento técnico, quando for o
caso. embalagem de 400 gramas.

271,00100,00 2,7100PCT012 PRODASA008

AMIDO DE MILHO.
produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro

92,0040,00 2,3000PCT019 APTI016
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e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso;
isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de
10 meses a contar da entrega, acondicionado em embalagem
primária plástica de 500 gramas, flexível, termos selada,
reembalado em caixa de papelão reforçado, e suas
condições deverão estar de acordo com a resolução rdc nº
263 de 22/09/2005 anvisa e alterações posteriores. deve
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e
respectivo regulamento técnico, quando for o caso.

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO:              750,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

10000066 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAOLocal

MarcaItem

MISTURA P/ BOLO.
bolo nos sabores festa, chocolate e coco
mistura p/ preparo de bolo; sabores; devendo conter em sua
formulação: farinhas ou amido, açúcar, leite, ovos e gordura.
poderá conter outras substâncias alimentícias que
caracterizem o produto, as quais devem ser citadas. deverá
ser de fácil preparo pela adição de água e cozimento rápido;
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de
sujidades, parasitos e larvas; acondicionado em saco
atóxico, lacrado e rotulado; e suas condições deverão estar
de acordo com a portaria 540/97 svs/ms e rdc 273 de
22/09/2005 e suas alterações posteriores. deve atender as
normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no
respectivo regulamento técnico, quando for o caso.

230,00100,00 2,3000PCT014 REGINA012

AMIDO DE MILHO.
produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro
e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso;
isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de
10 meses a contar da entrega, acondicionado em embalagem
primária plástica de 500 gramas, flexível, termos selada,
reembalado em caixa de papelão reforçado, e suas
condições deverão estar de acordo com a resolução rdc nº
263 de 22/09/2005 anvisa e alterações posteriores. deve
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e
respectivo regulamento técnico, quando for o caso.

23,0010,00 2,3000PCT019 APTI017

FERMENTO EM PO.
fermento em pó químico
fermento químico, tipo em pó, composto de pirofosfato ácido
de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono cálcio,
acondicionado em lata hermeticamente fechada de 100
gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a
nta-81 (decreto 12.486, de 20/10/1978) e suas alterações
posteriores.

57,5025,00 2,3000042 APTI036

SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO:              310,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              40.242,90

MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP:                        40.242,90
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