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 ANEXO I

 (As propostas serão abertas para julgamento às  09:00  horas do dia  05/06/2017).

CNPJ / CPF:

Fornecedor:

Cidade:

Endereço:

Validade da Proposta:

.............................................................

.............................................................

.............

Condições de Pagamento:

Fax:

Telefone:

..........................................

..........................................

..........................................

Item Código Unid Marca Oferecida Preço Unitário Preço Total

............................................................................

............................................................................

............................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Kg320100071                                                                                                       

Prazo Entrega/Exec.:

Inscrição Estadual:

Estado:

Especificação

Achocolatado em pó instantâneo, saco em polietileno leitoso  de 1kg.

Ingredientes indispensáveis:Açucar, cacau em pó, leite em pó, com

aroma natural, sem corantes artificiais. Deve constar na embalagem a

data de fabricação e prazo de validade. (32-01-0007)

Preço Unit. Máximo

9,4900 50,000

Quantidade

Kg320100012                                                                                                       

Açúcar : de origem vegetal, constituído fundamentalme por sacarose

de cana de açucar. Aspecto sólido com cristais bem definidos. Cor

branca, odor e sabor próprio do produto. Composição básica

centesimal: sacarose concentração mínima de 99,6% sais minerais

concentração máxima 0,10% umidade máxima de 0,07%. Não deverá

apresentar sujidades, parasitas, impurezas e detritos animais e

vegetais. Embalagem de polietileno transparente intacto

hermeticamente vedado, embalagem de 05 kg. Deverá conter na

embalagem data de fabricação e validade de 12 meses a partir da

data de entrega do produto. (32-01-0001)

3,5200 300,000

Kg320100023                                                                                                       

Amido de milho: produto amiláceo, extraído do milho, fabricado a partir

de matérias  primas sãs e limpas, isentas de matérias estranhas e

parasitas, Não podendo estar úmida, fermentada ou rançosos. Sob a

forma de pó, deverão produzir  ligeira crepitação quando comprimido

entre os dedos. Não contém glútem. Umidade máxima de 14% p/p,

minimo de amido de 84% p/p e residuo mineral fixo de 0,2% p/p.

embalagem de 01kg. Validade de 12 meses a partir da data de

entrega do produto, (32-01-0002)

4,8800 50,000

-------------------------------------------------------------------
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 ANEXO I

Kg320100144                                                                                                       

Arroz "tipo 1", classe longo fino, pacote de 5 Kg, embalagem plastica

resistente e transparente com data de fabricação e prazo de validade

de no minimo 6 meses, com registro no Ministério da Agricultura.

(32-01-0014)

2,8500 300,000

Kg320100215                                                                                                       

Banana caturra de 1ªqualidade, graúdas, em pencas, frutos com 60 a

70% de maturação climatizada, com casca uniforme no grau máximo

de evolução no tamanho, aroma e sabor de espécie, firmes e com

brilho. (32-01-0021)

3,8500 450,000

Kg160201716                                                                                                       

BANHA DE ORIGEM SUÍNA DE BOA QUALIDADE,

ACONDICIONADA EM EMBALAGENS PLÁSTICAS COM TAMPA.

(16-02-0171)

7,5000 10,000

Kg320100467                                                                                                       

Batata inglesa, tamanho médio, boa qualidade de maturação

(32-01-0046)

4,8000 150,000

Kg320100068                                                                                                       

Biscoito doce sabor "leite", Pacote de 400 g, deve conter no minimo

30gr de cálcio para 100gr de biscoito, sem corantes artificiais, em

embalagem plástica atóxica, com dupla proteção, com data de

fabricação e prazo de validade de no minimo 06 meses. (32-01-0006)

8,3900 100,000

Kg320100129                                                                                                       

Biscoito Salgado tipo "Cream Cracker" pacote de 400g,, consistência

crocante, sem corante articiais, em embalagem plástica atóxica, com

dupla proteção, com data  de fabricação  e prazo de validade de no

minimo 6 meses. (32-01-0012)

8,3800 100,000

UN3201002610                                                                                                       

Café granulado solúvel instantâneo, embalagem de 200g de vidro,

constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de no

minimo 12 meses. (32-01-0026)

14,1000 30,000

UN3201002811                                                                                                       

Canela em ramo acondicionado em embalagem plástica de

polipropileno de 20gr, transparente, devendo constar na embalagem a

data de fabricação e prazo de validade de no minimo 12 meses.

(32-01-0028)

2,2300 10,000

-------------------------------------------------------------------
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UN3201002712                                                                                                       

Canela moída, acondicionado em embalagem plástica de polipropileno

de 50gr, transparente, devendo constar  na embalagem a data de

fabricação e prazo de validade de no minimo 24 meses. (32-01-0027)

2,7200 10,000

PCT3201002913                                                                                                       

Canjica de milho acondicionada em embalagem de 500g (32-01-0029)

3,6000 80,000

Kg3201002214                                                                                                       

Carne bovina moída, refrigerada, de 1ª categoria, com no máximo 5%

de gordura, sem cartilagem e ossos, podendo conter no máximo 3%

de apo nevroses, prazo de validade de 6 meses.. A embalagem

secundária deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos.

(32-01-0022)

15,4000 300,000

Kg3201002415                                                                                                       

Carne bovina, de 1ª categoria, com no máximo 5% de gordura,sem

cartilagem e ossos, podendo conter no máximo 35 de aponeroses,

embalada em embalagem plástica, flexivel, atóxica, resistente e

transparente, em pacotes de aproximadamente 1kg, com data de

fabricação e prazo de validade de 6 meses. A embalagem secundária

deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. (32-01-0024)

18,9000 250,000

Kg3201003616                                                                                                       

Cebola de primeira, tamanho médio, sem rama, fresca compacta

(32-01-0036)

3,3800 150,000

Kg3201000417                                                                                                       

Colorífico, embalagem de polipropileno com 500g sem aditivos

quimicos, com data de fabricação e prazo de validade de no minimo

24 meses. (32-01-0004)

7,0900 10,000

UN3201003018                                                                                                       

Cravo, acondicionado em embalagem plástica de polipropileno  de

25gr, transparente, evendo constar na embalagem a data de

fabricação e prazo de validade de no minimo 12 meses. (32-01-0030)

3,2900 8,000

UN1602017219                                                                                                       

CREME DE LEITE UHT, EMBALAGEM DE 200 Gr. (16-02-0172)

2,7300 50,000

UN3201003120                                                                                                       

Endro, acondicionado em embalagem plástica de polipropileno de 20

Gr, transparente, devendo constar na embalagem a data de fabricação

e prazo de validade de no minimo 12 meses. (32-01-0031)

2,2300 8,000

-------------------------------------------------------------------
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UN3201003221                                                                                                       

Erva doce, acondicionado em embalagem plástica de polipropileno de

22gr, transparente, devendo constar na embalagem a data de

fabricação e prazo de validade de no minimo 12 meses. (32-01-0032)

2,6100 8,000

UN3201005322                                                                                                       

Ervilha em conserva , embalagem com peso drenado de 200gr.

(32-01-0053)

2,1200 50,000

UN3201004923                                                                                                       

Extrato de tomate, em embalagem de 4340 gr, com prazo de validade

no periodo de 12 meses. (32-01-0049)

2,3300 40,000

Kg3201003824                                                                                                       

Farinha de milho, tipo média, pacote com 01 Kg, embalagem de papel

ou filme flexivel  de polipropileno transparente, deve constar na

embalagem a data de fabricação e prazo de validade de no minimo 09

meses. (32-01-0038)

2,3600 100,000

Kg3201000925                                                                                                       

Farinha de trigo especial, pacote de 1 Kg, embalagem de papel ou

filme flexivel de polipropileno transparente, deve constar na

embalagem a data de fabricação e prazo de validade de no minimo 6

meses, enriquecido com ferro e ácido fólico com registro no Ministério

da Saúde. (32-01-0009)

2,3800 200,000

Kg3201003726                                                                                                       

Feijão Preto e Carioquinha - tipo I, novo, de primeira qualidade,

constituidos de grãos inteiros e sadios, sem a presença de grãos

mofados e/ou carunchados com teor de umidade máxima de 15%.

Embalagem: plástica, resistente, transparente contendo 1 kg. Prazo de

validade minimo 6 meses a contar da data de entrega. (32-01-0037)

6,3000 150,000

UN3201000827                                                                                                       

Fermento  químico em pó para bolo, 250 gr.  Composição

básica:amido de milho ou fécula de mandioca fosfato monocálcico,

bicarbonato de sódio. (32-01-0008)

5,7500 35,000

CX1602017328                                                                                                       

GELATINA EM PÓ, EMBALAGEM COM 30 Gr. (16-02-0173)

1,1600 100,000

L3201004229                                                                                                       

Leite - caixinha pausterizado UHT longa vida integral 01lt (32-01-0042)

3,3700 1.500,000

UN3201005230                                                                                                       

leite condensado, embalagem de 395 gr, leite fluido padronizado

(32-01-0052)

4,4100 50,000
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L3201004831                                                                                                       

Leite zero lactose (restrição a lactose) embalagem de 01 lt

(32-01-0048)

4,4500 200,000

Kg3201002032                                                                                                       

Maçã inteira não murcha, tamanho média, sem sinais de

deteriorização. (32-01-0020)

6,0700 450,000

Kg3201004433                                                                                                       

Macarrão espaguete,  com sêmola de trigo enriquecida com ferro e

ácido fólico, ovos pasteurizados, cor amarela, corantes naturais,

urucum e cúrcuma, isenta de corantes  artificiais, sujidades, parasitas,

admitido umidade máxima de 13%, acondicionado em saco plástico,

atóxico, pesando 500gr, com validade minima de 10 meses a partir da

data de entrega. (32-01-0044)

6,4000 100,000

Kg3201000334                                                                                                       

Margarina cremosa vegetal, com sal, teor de lipídios entre 50 á 80%,

potes de 500 grs. Deve constar na embalagem data de fabricação e

prazo de validade de no minimo 6 meses, (32-01-0003)

4,4100 50,000

UN3201004735                                                                                                       

Massa de pizza tamanho médio, redonda, pesando em torno de 180gr

cada, acondicionada em ambalagem plastica. (32-01-0047)

3,8600 100,000

Kg3201001536                                                                                                       

Milho Pipoca de primeira qualidade, beneficiado, limpo, polido, isento

de sujidades, parasitas e larvas. Admitindo umidade máxima de 14%

por peso. Acondicionado em saco filme bopp, com validade minima de

4 meses a contar da data de entrega. (32-01-0015)

6,3800 40,000

UN3201005437                                                                                                       

Milho verde em conserva embalagem com peso drenado de 200gr.

(32-01-0054)

2,3000 60,000

UN3201001138                                                                                                       

Óleo de soja refinado, garrafa plástica de 900 ml, em perfeitas

condições, constar na embalagem data de fabricação e prazo de

validade de no minimo 12 meses. (32-01-0011)

4,4600 150,000

Kg3201004539                                                                                                       

Orégano desidratado e picado (32-01-0045)

41,1700 1,000

-------------------------------------------------------------------
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dz3201001840                                                                                                       

Ovos brancos de galinha, tamanho grande, de primeira qualidade,

frescos, isento de aditivos ou susbstâncias estranhas ao produto que

sejam impróprias  ao consumo e que alterem suas caracteristicas

naturais ( físicas, quimicas e organolépticas), inspecionados pelo

Ministério da Agricultura, acomodados em cartelas e embalados em

caixas contendo 60 unidades cada caixa de papelão, sendo estas em

perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas. (32-01-0018)

6,9300 150,000

Kg3201004041                                                                                                       

Pão fatiado com informações nutricionais  (preço/quilo) (32-01-0040)

11,1200 220,000

Kg3201001642                                                                                                       

Pão Francês, 50 gramas. Produto obtido pela cocção, em condições

técnicas e higiênico-sanitárias adequadas, preparado com farinha de

trigo, fermento biológico, sal, açucar, margarina. (32-01-0016)

9,0300 400,000

PCT1602016643                                                                                                       

Queijo fatiado , fatia soltas e frescas, sem odor,acondicionado em

embalagens plásticas de 160 Gr. (16-02-0166)

10,8700 100,000

Kg3201005044                                                                                                       

Sagu de mandioca, embalagem de 500gr, tipo 1 (32-01-0050)

7,1000 50,000

Kg3201001345                                                                                                       

Sal refinado iodado, pacote de 1 kg, embalagem plástica resiistente e

transparente, com data de fabricação e prazo de validade de no

minimo 12 meses, com registro no Ministério da Saúde. (32-01-0013)

1,2300 40,000

UN1602017446                                                                                                       

SALAMONÍACO EM PÓ , EMBALAGEM CONTENDO 100 Gr.

(16-02-0174)

1,6600 20,000

Kg1601015547                                                                                                       

Salsicha de boa qualidade, aptas para o consumo, resfriada,

acondicionadas em embalagens plásticas. (16-01-0155)

7,5400 50,000

Kg3201004148                                                                                                       

Schimier de frutas 01kg - abóbora com coco, uva e  morango

(32-01-0041)

10,3900 30,000

L3201005149                                                                                                       

Suco natural puro sabores: uva, pêssego, laranja, embalagem de 01

litro (32-01-0051)

5,3300 400,000

Kg3201001750                                                                                                       

Tomate inteiro, maturação média, não murcho,  sem sinais de

deterioração. (32-01-0017)

6,0900 200,000
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UN3201000551                                                                                                       

Vinagre de maçã com frascos de 750 ml. (32-01-0005)

3,5800 30,000

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............


