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EspecificaçãoNº do item Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Lote null

1 1.500,000 KG Açúcar Refinado - Açúcar refinado - Amorfo, de
primeira qualidade, isento de fermentações, de
matéria terrosa, de parasitos e detritos animais ou
vegetais, tendo aspecto próprio do tipo do açúcar,
cor: própria, cheiro próprio e sabor doce. No rótulo
deve trazer a denominação açúcar refinado.
Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso
ou transparente, pacotes de 01 kg.
Embalagem secundária: sacos de papel
reforçados e lacrados, identificados com o nome
do fabricante, com capacidade para no máximo
10 kg
Data de fabricação do produto: de no máximo 30
(trinta) dias da data de autorização de
fornecimento expedida pela Prefeitura.
Prazo de validade: de no mínimo 12 (doze) meses

5,8500 8.775,00

2 1.500,000 PCT Café - Café em pó, torrado e moído, de primeira
qualidade (top de linha), tipo extra forte, com selo
de pureza e qualidade ABIC. Embalagem: pacotes
de poliéster metalizado com até 500 gramas do
produto, reembalados em caixa de papelão
reforçado.
Prazo de validade: de no mínimo 12 (doze)
meses.

16,2500 24.375,00

3 3.000,000 KG Leite em pó integral - Leite em pó integral:
Características Técnicas: Instantâneo, contendo
no mínimo 25% de proteína e no máximo de 27%
de lipídios. Umidade máxima de 3,5%. Somente
será aceito produto de origem nacional (IN nº 11
de 09/09/1999 - MAA). Embalagem: Sacos de
poliéster metalizado, pacotes com capacidade de
1 kg. Data de Fabricação: Máximo de 30 dias
anteriores ao ato da entrega.

14,6000 43.800,00

4 3.000,000 PCT Massa alimentícia com ovos, tipo penne,
embalagem com 500 g - Massa alimentícia com
ovos, tipo penne, embalagem com 500 g

3,2000 9.600,00

5 4.500,000 KG Arroz parboilizado - Arroz parboilizado.
Características técnicas: beneficiado,
parboilizado, longo, fino, tipo I. Umidade máxima
de 14%. Embalagem primária : sacos de
polietileno, transparente, pacotes de 1 Kg. Data
de fabricação: máximo de 30 dias. Prazo de
Validade mínimo de 6 meses.

4,0500 18.225,00

6 1.500,000 PCT Biscoito doce tipo maria - Biscoito doce tipo maria
-  Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido

4,5600 6.840,00
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fólico, água, açúcar, gordura vegetal hidrogenada
zero trans, açúcar invertido, amido de milho,
bicarbonato e lecitina de soja. Características
técnicas: o biscoito deverá ser fabricado a partir
de matérias primas sãs e limpas, isentade
matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado
de conservação, serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados e de caracteres
organolépticos anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem seapresentar
quebradiço; embalagem primária em pacotes
impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g,
tendo dupla embalagem e em embalagem
secundária de caixa de papelão. Prazo de
validade: mínimo de 6 meses. Data de fabricação:
máximo de 60 dias.

7 1.500,000 PCT Bolacha salgada tipo cream cracker - Bolacha
salgada tipo cream cracker - Características
Técnicas: farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, extrato
de malte, sal, xarope de glicose de milho,
fermento químico. O biscoito deverá ser fabricado
a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de
matérias terrosas,  parasitos e em perfeito estado
de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados e de caracteres
organolépticos anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço. Embalagem primária: em pacotes
impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g
com dupla embalagem de 200g e em embalagem
secundária de caixa de papelão. Prazo de
validade: mínimo de 6 meses; data de fabricação:
maximo de 45 dias.

4,5600 6.840,00

8 1.500,000 KG Farinha de Mandioca - Farinha de Mandioca -
Características Técnicas: Grupo: farinha seca.
Subgrupo: extra-fina. Classe: branca. Tipo 1. Não
deverá apresentar misturas, resíduos, impurezas,
odor forte e intenso não característico e coloração
anormal.
Embalagem primária: Sacos de polietileno
transparente, atóxico, pacotes de 01 kg.
Embalagem secundária: Sacos de polipropileno
reforçados e lacrados com fitas adesivas
plastificadas, identificados com o nome do
fabricante, com capacidade para no máximo 30
kg.
Data de Fabricação: Máximo de 30 dias.
Prazo de Validade: Mínimo de 05 meses.

3,8000 5.700,00

9 1.500,000 KG Farinha de trigo especial - Farinha de trigo
especial - Deverá ser fabricada a partir de grãos
de trigo, sãos e limpos, isentos de matéria terrosa
e parasitos e em perfeito estado de conservação,
não podendo estar úmida, fermentada, nem
rançosa.
Embalagem: a embalagem primária deverá ser de
papel rersistente, lacrado,  com Informação
Nutricional, com 01 kg.
Embalagem secundária: deverá ser sacos de
polipropileno ou sacos de papel reforçados e
lacrados, com fitas adesivas plastificadas,

3,7600 5.640,00
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identificadas com o nome da empresa, com
capacidade para no máximo 10 kg. O produto
deverá ser rotulado de acordo com a Legislação.
Data de Fabricação do Produto: de no máximo 30
(trinta) dias da data de autorização de
fornecimento expedida pela Prefeitura.
Prazo de Validade: de no mínimo 06 (seis) meses.

10 1.500,000 KG Feijão preto - Feijão preto - Grupo I/ Tipo I - isento
de matérias estranhas, impurezas, insetos vivos
ou mortos. Umidade máxima de 15%.
Embalagem primária: sacos de polietileno
transparente, atóxico, pacotes de 01 kg.
Embalagem secundária: sacos de polipropileno
reforçados e lacrados com fitas adesivas
plastificadas, com capacidade para no máximo 30
kg.
Data de Fabricação do Produto: máximo de 30
dias
Data de validade :  12 meses

7,8000 11.700,00

11 1.500,000 FR Óleo refinado de soja - Óleo refinado de soja -
Característica Técnicas: Óleo de soja refinado,
100% natural. Não deve apresentar embalagem
frágil, mistura de outros óleos e cheiro forte.
Embalagem primária: embalagens plásticas
resistentes atóxicas contendo 900 ml.
Embalagem secundária:  Caixa de papelão
reforçado, com as abas inferiores e superiores
totalmente lacradas com fita adesiva plastificada e
identificada com o nome do fabricante, com
capacidade para 20 unidades.
Data de fabricação: Máximo 30 (trinta) dias.
Prazo de validade: de no mínimo 12 (doze) meses

12,0000 18.000,00

12 1.500,000 KG Sal - características Técnicas: Sal refinado
iodado. - Sal - características Técnicas: Sal
refinado iodado. Não deve apresentar sujidade e
misturas inadequadas. Umidade máxima de 0,2%.
Embalagem primária: sacos de polietileno
transparente, pacotes de 1Kg.

1,4000 2.100,00

13 1.500,000 UN Achocolatado em pó instantâneo com 7 vitaminas
- Achocolatado em pó instantâneo com 7
vitaminas. Ingredientes: açúcar, cacau, extrato de
malte, sal, leite desnatado, soro de leite em pó,
aromatizante emlsificante lecitina de soja. Contém
glúten. Embalagem: potes plásticos ou latas de
400g.

7,7000 11.550,00

14 1.500,000 POTE Doce em pasta de frutas - Doce em pasta de
frutas -Caracteristicas Técnicas : produto cremoso
, obtido pela mistura e processamentol adequado
de polpa de frutas, açúcar deverá possuir cor,
odor e sabor próprios da fruta. embalagem
primária  potes ou baldes de polietileno fechados
hermeticamente com lacre de segurança, potes
com 400 gr, com embalagem secundárias : caixa
de papelão reforçadas. A entrega deverá ser
realizada com sabores variados /Registro do
Produto no Ministério da Saúde/Alvará sanitário.

3,8000 5.700,00

15 4.500,000 LT Sardinha em óleo comestível. - Sardinha em óleo
comestível. Embalagem primária: Lata com no
mínimo 120 g.  Ingredientes: Sardinhas, óleo
comestível e sal. Com prazo de validade de no

5,8800 26.460,00
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mínimo 12 meses. As latas não devem apresentar
ferrugem e/ou estarem amassadas.

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 205.305,00


