
1 8,81R$            65.123,52R$          

2 8,81R$            65.123,52R$          

3 3,87R$            42.910,56R$          

4 26,23R$          136.317,31R$        

5 26,23R$          45.430,36R$          

6 3,97R$            55.024,20R$          

7 8,83R$            26.490,00R$          

8 6,95R$            38.530,80R$          

9 27,93R$          154.843,92R$        

Leite Em Pó Integral enriquecido com vit.A e 

D(ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)
1.732 kg

Embalagem plástica aluminizada, limpas, não violadas, 

resistentes contendo 200G, acondicionados em fardos de 

papelão lacrados de alé 10Kg, com prazo de validade não 

inferior a 180 dias a contar da data de entrega.

Feijão Rajado Tipo 1(ITEM EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI)
5.544 kg

Emabalagem plástica transparente de 1Kg, acondicionados 

em fardos plásticos transparente de até 30Kg, com prazo de 

validade não inferior a 180 dias a contar da data de entrega.

Charque Bovino dianteiro - PA 5.544 kg

Embalagem plástica em PVC, a vácuo de 5Kg acondicionada 

em caixa de papelão de 30Kg, tendo sido fabricado, no 

máximo, até 30 dias da entrega no depósito.

Arroz Longo Fino Tipo 1 (ITEM EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI)
13.860 kg

Embalagem plástica transparente de 1Kg, acondicionados 

em fardos plásticos transparente de até 30Kg, com prazo de 

validade não inferior a 180 dias a contar da data de entrega.

Achocolatado em pó ,400 gr.(ITEM EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP/MEI)
3.000 kg

Embalagem deve conter as informações nutricionais 

,proteinas 0,7 gr,ferro 0,7 g vit A 90 mcg ,de acordo com as 

exigencias da legislação sanitaria em vigor no País.o 

produto deve conter data de val.de até 60 dias anteriores a 

data de entrega.

Leite Em Pó Integral enriquecido com vit.A e D. 5.197 kg

Embalagem plástica aluminizada, limpas, não violadas, 

resistentes contendo 200G, acondicionados em fardos de 

papelão lacrados de alé 10Kg, com prazo de validade não 

inferior a 180 dias a contar da data de entrega.

Biscoito Salgado Tipo Cream 

Cracker,amanteigado(ITEM EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI)

7.392 kg

Embalagem plástica de 400g, embalagem primária com 04 

carreiras de biscoito acondicionado em caixas de papelão 

de até 4Kg com prazo de validade não inferior a 180 dias a 

partir da data de entrega no depósito.

Biscoito Doce Tipo Maria,sabor laranja (ITEM 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)
7.392 kg

Embalagem plástica de 400g, embalagem primária com 04 

carreiras de biscoito acondicionado em caixas de papelão 

de até 4Kg com prazo de validade não inferior a 180 dias a 

partir da data de entrega no depósito.
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Item Gêneros Alimenticios Quantidade Especificação do produto

VALOR EM R$

Açucar Extra-Triturado(ITEM EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI)
11.088 kg

Embalagem plástica de 1Kg, acondicionados em fardos 

plásticos de até 30Kg, com prazo de validade não inferior a 

180 dias a contar da data de entrega.



10 27,93R$          51.614,64R$          

11 1,53R$            1.696,77R$            

12 5,82R$            5.377,68R$            

13 4,88R$            11.721,76R$          

14 6,81R$            6.292,44R$            

15 17,59R$          65.962,50R$          

16 17,59R$          21.987,50R$          

17 6,22R$            18.392,54R$          

18 3,04R$            5.055,52R$            

pão de hamburguer (ITEM EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI)
1.250kg

Pão de 50 gr ,com adição de sal ,composto de farinha de 

trigo especial ,água ,e fermento quimico,o estabelecimento 

devera ter Alvara de Funcionamento expedido pelo 

Municipio e Alvara de Saúde expedido pelo orgão 

competente.Produção diária,validade minima de 3 dias,a 

contar da data de entrega.

Massa para sopa tipo concha (ITEM EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP/MEI)
2.957 kg

tamanho médio,a base de farinha de trigo ,embalagem com 

500 gr,com dados de identificação do produto,marca e 

fabricante,data de validade e peso liquido.

Vinagre de Álcool (ITEM EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI)
1.663 litros

Garrafas plásticas de 500ml acondicionados em caixa de 

papelão com até 12 und, com prazo de validade não inferior 

a 180 dia a partir da data de entrega.

Colorifico (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI) 924 kg

Embalagem de até 200g acondicionados em embalagem 

plástica de até 2Kg com prazo de validade não inferior a 180 

dias a contar da data de entrega.

pão de hamburguer 3.750 kg

Pão de 50 gr ,com adição de sal ,composto de farinha de 

trigo especial ,água ,e fermento quimico,o estabelecimento 

devera ter Alvara de Funcionamento expedido pelo 

Municipio e Alvara de Saúde expedido pelo orgão 

competente.Produção diária,validade minima de 3 dias,a 

contar da data de entrega.

Tempero Completo sem Pimenta(ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)924 kg

Tempero a base de alho, sal, cebola, salsa, coentro e outros, 

com prazo de validade não inferior a 180 dias a contar da 

data de entrega,ingredientes mencionados em embalagem 

pote de 300 g.

Óleo de Soja Refinado, 900 ml Embalagem Pet(ITEM 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)
2.402 unid

Garrafa PET de 900ml acondicionados em caixas de papelão 

com até 20 und com prazo de validade não inferior a 180 

dias a contar da data de entrega no depósito.

Charque Bovino dianteiro - PA (ITEM EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP/MEI)
1.848 kg

Embalagem plástica em PVC, a vácuo de 5Kg acondicionada 

em caixa de papelão de 30Kg, tendo sido fabricado, no 

máximo, até 30 dias da entrega no depósito.

Sal Iodado Refinado (ITEM EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI)
1.109 kg

Embalagem plástica de 1Kg, acondicionados em fardos 

plásticos de até 30Kg, com prazo de validade não inferior a 

180 dias a contar da data de entrega.



19 6,02R$            20.949,60R$          

20 22,18R$          119.772,00R$        

21 22,18R$          39.924,00R$          

22 16,04R$          111.157,20R$        

23 16,04R$          37.052,40R$          

24 10,26R$          73.872,00R$          

25 9,15R$            5.490,00R$            

Carne bovina de segunda sem osso,em cubos(ITEM 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)
1.800 kg

com no maximo 10% de gordura,aspecto firme,não 

pegajosa,cor vermelho vivo,s/manchas esverdeadas,odor 

caracteristico.c/etiquetas de 

identificação:validade,peso,procedencia e o n do registrodo 

CIF,em cad embalagem data de fabricaçãode até 30 dias 

anteriores a dat de entrega.

Carne bovina moida,picadinho,500 gr o 

pacote.(ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)
2.310 kg

com no maximo 10% de gordura,aspecto firme,não 

pegajosa,cor vermelho vivo,s/manchas esverdeadas,odor 

caracteristico.c/etiquetas de 

identificação:validade,peso,procedencia e o n do registrodo 

CIF,em cad embalagem data de fabricaçãode até 30 dias 

anteriores a dat de entrega.

Margarina com sal (ITEM EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI)
600 kg

Margarina com sal embalagem de 250 gr,produto deve ser 

isento de gorduras trans e conter no minimo 60% de 

lipideos,embalagem de polietileno leitosoe resistente,val 

minima de 6 meses a partir da data de entrega,com registro 

no Ministerio daAgricultura. SIF/DIPOA.

Carne bovina moida,picadinho,500 gr o pacote. 6.930 kg

com no maximo 10% de gordura,aspecto firme,não 

pegajosa,cor vermelho vivo,s/manchas esverdeadas,odor 

caracteristico.c/etiquetas de 

identificação:validade,peso,procedencia e o n do registrodo 

CIF,em cad embalagem data de fabricaçãode até 30 dias 

anteriores a dat de entrega.

Peito de frango (ITEM EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI)
7.200 kg

Carne de frango,tipo peito de frango,congelado,cheiro e 

sabor proprio,o produto deve conter data de fabricaçãode 

até 30 dias anteriores a data de entrga,embalagem primaria 

individual de 1 kgvalidade de 12 meses.CIP/DIPOA.

Suco Concentrado Sabores, Goiaba, Acerola e Caju 

(ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)
3.480 litros

Garrafa de vidro de 500ml, com tampa rosqueavél,em fardos 

contendo até 8 unidades, com prazo de validade não inferior 

a 180 dias a contar da data de entrega.

Carne bovina de segunda sem osso,em cubos 5.400 kg

com no maximo 10% de gordura,aspecto firme,não 

pegajosa,cor vermelho vivo,s/manchas esverdeadas,odor 

caracteristico.c/etiquetas de 

identificação:validade,peso,procedencia e o n do registrodo 

CIF,em cad embalagem data de fabricaçãode até 30 dias 

anteriores a dat de entrega.



26 11,79R$          16.506,00R$          

27 11,79R$          17.166,24R$          

28 10,10R$          18.382,00R$          

29 10,10R$          22.058,40R$          

30 11,79R$          16.506,00R$          

31 8,84R$            2.033,20R$            

1.318.764,50R$     

OBSERVAÇÃO:

1 As análises das amostras serão realizadas  1 dia antes do inicio da licitação .

2 Inserir  na qualiifcação tecnica os seguintes documentos : 

a Teste de aceitabilidade , laudo laboratorial  e ficha tecnica dos itens : 

,22,23,24,25,26 

c Certificado SIF/DIPOA e Certificado Regional da Medicina Veterinária  dos seguintes itens  : 

04,08,18 ,19 e 20. e 21

Extrato de tomate(ITEM EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI)
230 kg

Produto elaborado a partir de polpa de tomate,contendo na 

sua composição sal e açúcar ,homogeneo,contendo até 200 

gr,com identificação do produto,marca do fabricante,data de 

fabricação e prazo de validade.

VALOR GLOBAL

M.P.P de Risoto de frango com legumes (ITEM 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)
2.184 kg

Embalagem primária sacos de polietileno leitoso resistente, 

pacote de 1Kg acondicionados em caixas de papelão 

reforçada, de 10 ou 12Kg, com prazo de validade não 

inferior a 180 dias a contar da data de entrega. Ficha 

Técnica.

M.P.P DE Bebida Lactea sabor morango (ITEM 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI) 
1.400 kg.

Embalagem primária sacos de polietileno leitoso resistente, 

pacote de 1Kg acondicionados em caixas de papelão 

reforçada, de 10 ou 12Kg, com prazo de validade não 

inferior a 180 dias a contar da data de entrega. Ficha 

Técnica.

M.P.P. de Mingau de Tapioca c/ Chocolate ,castanha 

do Pará e leite condensado com ferro quelato.(ITEM 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

1.456 kg

Embalagem primária sacos de polietileno leitoso resistente, 

pacote de 1Kg acondicionados em caixas de papelão 

reforçada, de 10 ou 12Kg, com prazo de validade não 

inferior a 180 dias a contar da data de entrega. Ficha 

Técnica.

M.P.P de Sopa de Macarrão colorido carne 

linguiça,bacon,lentilha e salsa com ferro 

quelato(ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

1.820 kg

Embalagem primária sacos de polietileno leitoso resistente, 

pacote de 1Kg acondicionados em caixas de papelão 

reforçada, de 10 ou 12Kg, com prazo de validade não 

inferior a 180 dias a contar da data de entrega. Ficha 

Técnica.

M.P.P. de Bebida Láctea  Chocolate Granulado com 

coco com ferro quelato,não contem gluten,(ITEM 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

1.400 kg

Embalagem primária sacos de polietileno leitoso resistente, 

pacote de 1Kg acondicionados em caixas de papelão 

reforçada, de 10 ou 12Kg, com prazo de validade não 

inferior a 180 dias a contar da data de entrega. Ficha 

Técnica.


		2016-03-16T09:43:43-0300
	EDIELMA RAMOS CANTO:64514234249




