MUNICIPIO DE PEDRA AZUL
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA
Nº Processo: 41 - 20 / 2018

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação:

Menor Preço
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Balizamento: Por Item

Objeto: Registro de Preços para a aquisição, mediante demanda, de gêneros alimentícios e higiene para confecção de cestas básicas. Licitação exclusiva para participação de micro empresa,
EPPs e equiparadas.

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Razão Social/Nome: ............................................................................................................................................................... CNPJ/CPF: ...............................................................................................
Endereço: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dados Bancários: Banco: ..................................................................................... Agência: ..................................... Conta: ..................................... Telefone: (..............).....................................
Representante Legal: ............................................................................................................................................................. CPF: .........................................................................................................

Item
1

2

3

4

Código
19661

25305

25912

25317

5

25319

6

25918

Material/Serviço
AÇUCAR cristal pacote com 5 kg
ARROZ BRANCO Subgrupo polido, classe longo, fino, agulha, TIPO 1, isento de
matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, com grãos inteiros.
Acondicionado em embalagem de polietileno, transparente original do fabricante.
Embalagem de 5 kg.
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA, Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou
fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e
cocção, fermentados ou não. 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, não podendo
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Dupla embalagem.
Primária em polietileno. Que seja de fácil mastigação. De 1,5 Kg (caixa).
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Obtido pela mistura de farinha(s),
amido(s) e/ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Primária
em polietileno. Que seja de fácil mastigação. De 1,5 Kg (caixa).
CAFÉ EM PÓ torrado e moído, sem sinais de rompimento ou violação, aberturas ou
furos, com certificado de pureza ABIC. Ausência de sujidades, parasitos e larvas,
polietileno de baixa densidade, embalagem de 250gr.
COLORAU (colorífero) Produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou

Marca

Unidade

Qtde

PACOTE

600,0000

Pacote

600,0000

CAIXA

600,0000

CAIXA

600,0000

Pacote

1200,0000

Pacote

600,0000

Preço Unit.

Preço Total
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Balizamento: Por Item

Objeto: Registro de Preços para a aquisição, mediante demanda, de gêneros alimentícios e higiene para confecção de cestas básicas. Licitação exclusiva para participação de micro empresa,
EPPs e equiparadas.

Item

Código

Material/Serviço

Marca

Unidade

Qtde

farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, deve estar sem a
presença de sujidade ou matérias estranhas. Embalagem de polietileno
transparente e resistente. Embalagem de 250gr.
7

8

9

10

10708

25913

25343

25914

11

25362

12

25915

CREME DENTAL COM FLUOR 90G
FEIJÃO CARIOCA Tipo 1, novo, de safra corrente, grãos inteiros, aspecto brilhoso,
liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitos e
livre de umidade. Embalagem plástica de polietileno, transparente/atóxico ou de
papel original de fábrica. De 2 Kg.
FUBÁ MIMOSO DE MILHO Produto obtido pela moagem do grão de milho de
primeira qualidade, desgerminado ou não, devendo ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas e parasitos. Produto de
aspecto fino, amarelo, livre de umidade. Com o rendimento mínimo após o
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso anterior a cocção. O produto deve atender
a Resolução nº 344 – 13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro e ácido fólico).
Embalagem de polietileno transparente, original de fábrica. De 1Kg.
MACARRÃO ESPAGUETE Produto não fermentado obtido pelo amassamento
mecânico de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina. Fabricados a partir de
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. As
massas ao serem postas na água não deverão turvá-la antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o
cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Embalagem de polietileno.
Em embalagem de 500 GR.
ÓLEO DE SOJA Produto obtido do grão de soja que já sofreu processo tecnológico
adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou não de
desodorização. Líquido, viscoso, refinado. Fabricado a partir de matérias primas sãs
e limpas. Embalagem de polietileno tereftalado (PET). Em embalagem de 900ml.
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, BRANCO, NEUTRO, MACIO, ROLO COM
60 METROS. EMBALAGEM: PACOTE COM 4 ROLOS.

UNIDADE

1800,0000

Pacote

600,0000

Kg

2400,0000

Pacote

2400,0000

Unidade

600,0000

Pacote

1200,0000

Preço Unit.

Preço Total
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Balizamento: Por Item

Objeto: Registro de Preços para a aquisição, mediante demanda, de gêneros alimentícios e higiene para confecção de cestas básicas. Licitação exclusiva para participação de micro empresa,
EPPs e equiparadas.

Item

Código

13

25377

14

25917

15

25916

Material/Serviço

Marca

SAL refinado, iodado, com granulação uniforme e cristais brancos, com no mínimo
98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e
máximo de 15 mg de iodo por quilograma de acordo com a Legislação Federal
Específica. Embalagem de polietileno de 1 kg.

Unidade

Qtde

Kg

600,0000

TEMPERO COMPLETO, tipo completo sem pimenta, apresentação pasta ou pó,
aplicação uso culinário, Pote ou pacote de 500 GR.

Pacote

600,0000

TEMPERO SAL E ALHO apresentaçãopastosa sem
culinário, Pote ou pacote de 500 GR.

Pacote

600,0000

Preço Unit.

pimenta aplicação uso

Subtotal:
Valor da Proposta: R$
.................................(..................................................................................................................................................................................................................).
Esta Proposta terá validade de ................... dias, contados a partir da abertura do Envelope PROPOSTA.
Local e data: ..................................................................................................................................................
__________________________________________
Assinatura e carimbo do Licitante

Preço Total

