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 ANEXO I

 (As propostas serão abertas para julgamento às  09:00  horas do dia  16/07/2019).

CNPJ / CPF:

Cidade:

Validade da Proposta:

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

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

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

Condições de Pagamento:

Fax:

Telefone:

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

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

Item Código Unid Marca Oferecida Preço Unitário Preço Total

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

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

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

PCT320100071                                                                                                       

Prazo Entrega/Exec.:

Inscrição Estadual:

Estado:

Especificação

Achocolatado em pó instantâneo, saco em polietileno leitoso  de 400

Gr. 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

5,1800 400,000

Quantidade

Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

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

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

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

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

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

PCT320100012                                                                                                       

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)

12,2500 600,000

PCT320100023                                                                                                       

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 500 Gr. Validade de 12 meses a partir da data de

entrega do produto, (32-01-0002)

2,6000 200,000

-------------------------------------------------------------------
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PCT320100144                                                                                                       

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 máximo 6 meses, com registro no Ministério da Agricultura.

(32-01-0014)

12,6100 800,000

PCT320100555                                                                                                       

Arroz Integral Tipo 1, (pacotes de 1 Kg) Tipo I, classe longo fino,

embalagem resistente, de plástico transparente, 100% natural, (não

precisa lavar nem escolher). Com registro no Ministério da Agricultura,

data de fabricação e validade máxima de 08 meses a partir da entrega

do produto. Informações nutricional: 50 Gr (1/4 xícara) = 170 kcal.

(32-01-0055)

5,7500 60,000

PCT320100566                                                                                                       

Aveia em Flocos, tipos flocos finos, embalagem contendo 250 Gr.

(32-01-0056)

3,6800 50,000

Kg320100217                                                                                                       

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)

3,0600 800,000

Kg320100468                                                                                                       

Batata inglesa, tamanho médio, boa qualidade de maturação

(32-01-0046)

5,4600 300,000

PCT320100069                                                                                                       

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 máximo 06 meses. (32-01-0006)

4,2700 400,000

PCT3201001210                                                                                                       

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

máximo 6 meses. (32-01-0012)

4,2700 400,000

UN3201002611                                                                                                       

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

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

máximo 12 meses. (32-01-0026)

10,9500 100,000

-------------------------------------------------------------------
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UN3201002812                                                                                                       

Canela em ramo acondicionado em embalagem plástica de

polipropileno de 12gr, transparente, devendo constar na embalagem a

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

(32-01-0028)

3,1100 40,000

UN3201002713                                                                                                       

Canela moída, acondicionado em embalagem plástica de polipropileno

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

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

3,2500 40,000

PCT3201002914                                                                                                       

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

2,6800 120,000

Kg3201002215                                                                                                       

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)

15,5700 500,000

Kg3201002416                                                                                                       

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)

16,5300 300,000

Kg3201003617                                                                                                       

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

(32-01-0036)

4,4600 300,000

UN3201005718                                                                                                       

Coco Ralado Desidratado, Sem açúcar 200 Gr. (32-01-0057)

3,9500 50,000

PCT3201000419                                                                                                       

Colorífico, embalagem de polipropileno com 500g sem aditivos

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

24 meses. (32-01-0004)

6,2100 40,000

UN3201005820                                                                                                       

Chocolate em Pó, 50% Cacau, embalagem de 200 Gr. (32-01-0058)

8,1700 100,000

-------------------------------------------------------------------
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UN3201003021                                                                                                       

Cravo, acondicionado em embalagem plástica de polipropileno  de

18gr, transparente, evendo constar na embalagem a data de

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

3,4200 30,000

UN1602017222                                                                                                       

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

2,8800 100,000

UN1602003923                                                                                                       

Doce cremoso de frutas- Geléia sabor uva ou morango, embalagens

de 400 gramas. (16-02-0039)

4,8200 150,000

UN1602014024                                                                                                       

Doce de leite tradicional, embalagem contendo no minimo 400 Gr.

(16-02-0140)

5,3100 130,000

UN3201004925                                                                                                       

Extrato de tomate, em embalagem de 410 gr, com prazo de validade

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

3,0300 100,000

Kg3201003826                                                                                                       

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 máximo 09

meses. (32-01-0038)

2,7200 100,000

PCT3201000927                                                                                                       

Farinha de trigo especial, pacote de 5 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)

12,2300 100,000

UN3201005928                                                                                                       

Farinha de Trigo Integral, Fina, de 1ª Qualidade, com mínimo 06 Gr de

Fibra Alimentar em 50 Gr do produto seco. Embalagem primaria: saco

de papel contendo 01 Kg. (32-01-0059)

3,9600 60,000

Kg3201003729                                                                                                       

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 máxima de 6 meses a contar da data de entrega.

(32-01-0037)

5,8800 100,000

-------------------------------------------------------------------
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UN3201001030                                                                                                       

Fermento biológico instantâneo para pão, embalagens 125 Gr.

(32-01-0010)

6,7100 25,000

UN3201000831                                                                                                       

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)

7,7500 80,000

CX1602017332                                                                                                       

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

1,1100 400,000

UN3201004233                                                                                                       

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

3,5300 1.300,000

UN3201005234                                                                                                       

leite condensado, embalagem de 395 gr, leite fluido padronizado

(32-01-0052)

4,2900 100,000

UN3201004835                                                                                                       

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

(32-01-0048)

3,9700 300,000

UN3201003336                                                                                                       

Lentilha "tipo 1", classe média, nova, pacote de 500gr, de primeira

qualidade, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados, em

embalagem plástica resistente e transparente, com data de fabricação

e prazo de validade de no máximo 6 meses, com registro no Ministério

da Agricultura. (32-01-0033)

5,9900 100,000

Kg3201002037                                                                                                       

Maçã inteira não murcha, tamanho média, sem sinais de

deteriorização. (32-01-0020)

5,8800 500,000

UN3201006038                                                                                                       

Macarrão tipo Parafuso, com sêmola de trigo enriquecida com ferro e

ácido fólico, ovos pasteurizados, fabricado a partir de matérias primas

sãs e limpas, isentas de materiais terrosos, parasitas e larvas. Não

estar fermentada ou rançosa, pesando 500gr, com validade máxima

de 10 meses a partir da data de entrega do produto. (32-01-0060)

5,0000 70,000

UN3201006139                                                                                                       

Macarrão tipo Letrinhas (Alfabeto), embalagem contendo 500 Gr, com

ovos pasteurizados; massa enriquecida com ferro e acido fólico,

corante natural, com prazo de validade de no máximo 06 meses a

partir da entrega do produto. (32-01-0061)

5,2800 20,000

-------------------------------------------------------------------
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Kg1602009940                                                                                                       

Macarrão espaguete, 1Kg 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

transparente, atóxico, pesando 500gr, com validade máxima de 10

meses a partir da data de entrega. (16-02-0099)

5,9000 60,000

Kg3201003541                                                                                                       

MAMÃO DE 1ª QUALIDADE, FRUTOS COM 60 A 70%

MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRME E COM

BRILHO. (32-01-0035)

5,0800 400,000

UN3201000342                                                                                                       

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 máximo 6 meses. (32-01-0003)

4,7800 100,000

UN3201004743                                                                                                       

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

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

4,8800 250,000

UN3201006244                                                                                                       

Melado colonial, inspecionado fresco, embalagem contendo 400 Gr.

(32-01-0062)

5,8800 100,000

UN3201006345                                                                                                       

Melancia, produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos,

suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da

variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Não serão permitidas

rachaduras, perfurações e cortes. (32-01-0063)

18,5000 300,000

UN1602005546                                                                                                       

Mortadela, sem toucinho fatiada 0,150gr (16-02-0055)

5,2200 500,000

POT1602015947                                                                                                       

Nata pote de 300 gr (16-02-0159)

6,6600 50,000

UN3201001148                                                                                                       

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

condições, constar na embalagem data de fabricação e prazo de

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

4,1900 250,000

PCT3101015549                                                                                                       

Orégano desidratado e picado, embalagem de 100gr (31-01-0155)

5,6500 10,000
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dz3201001850                                                                                                       

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)

6,5500 300,000

PCT3201004051                                                                                                       

Pão de sanduiche fatiado, unidades de 500 Gr, contendo

aproximadamente 24 fatias de 20 Gr cada. Embalagem plástica

contendo 01 unidade, devendo constar data de fabricação, validade,

padaria responsável. Contendo informações nutricionais. (32-01-0040)

5,8300 300,000

UN3201001652                                                                                                       

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. Embalagem plástica

contendo 30 unidades, devendo constar na embalagem etiqueta com

data de fabricação, validade, padaria responsável e informações

nutricionais. (32-01-0016)

0,7200 400,000

UN3201006453                                                                                                       

Pão de Cachorro Quente, Unidade de 60 gr cada. Composta por

farinha de trigo especial, açúcar, sal, fermento biológico, gordura

vegetal e leite, contem glúten. Pacotes com no mínimo 10 unidades,

pesando em média 600 Gr. Devendo constar data de fabricação,

validade, padaria responsável. (32-01-0064)

1,0200 300,000

PCT1601027554                                                                                                       

MILHO PIPOCA, CLASSE AMARELA, tipo 1, grupo duro, embalagem

com 500 gr. (16-01-0275)

3,1600 120,000

UN1602017555                                                                                                       

POLVILHO AZEDO, COM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500

Gr. (16-02-0175)

4,7300 80,000

PCT1601015256                                                                                                       

Queijo fatiado, sem odor, seco, acondicionado em embalagens

plásticas de 150 gr. (16-01-0152)

6,4500 500,000
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PCT1602016157                                                                                                       

Sagu de mandioca, tipo 1, pacotes de 500 Gr, Embalagem primária

plástica transparente, resistente com solda íntegra. Registro no

M.S/M.A. Deve constar na embalagem: registro, classificação,

composição, instrução para preparo e conservação, peso liquido e

prazo de validade máximo de 12 meses da entrega do produto.

(16-02-0161)

4,2500 200,000

PCT3201001358                                                                                                       

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

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

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

1,5300 60,000

UN3201006559                                                                                                       

Suco de Uva integral. Orgânico, variedade bordô, garrafa contendo

870 ml, elaborado somente com uvas, sem adição de açucares e

conservantes. Não alcoólico e não fermentado. Embalagem de vidro,

contendo data de fabricação e validade de no máximo 12 meses.

Comprovação de autenticidade do produto orgânico, mediante

apresentação da certificação orgânica, de acordo com a legislação

orgânica vigente: Lei nº 10.831 de 23/12/2003, decreto 6323 de

27/12/2007 e instrução normativa nº 64, do Ministério da Agricultura

Pecuária e Abastecimento (MAPA) de 18/12/2008. (32-01-0065)

13,2500 200,000

UN3201006660                                                                                                       

Suco de Laranja integral. Orgânico, garrafa contendo 870 ml,

elaborado somente com laranjas, sem adição de açucares e

conservantes. Não alcoólico e não fermentado. Embalagem de vidro,

contendo data de fabricação e validade de no máximo 12 meses.

Comprovação de autenticidade do produto orgânico, mediante

apresentação da certificação orgânica, de acordo com a legislação

orgânica vigente: Lei nº 10.831 de 23/12/2003, decreto 6323 de

27/12/2007 e instrução normativa nº 64, do Ministério da Agricultura

Pecuária e Abastecimento (MAPA) de 18/12/2008 (32-01-0066)

13,2500 200,000

Kg3201001761                                                                                                       

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

deterioração. (32-01-0017)

5,9300 400,000

UN3201000562                                                                                                       

Vinagre de maçã com frascos de plástico forte  contendo 750 ml, com

validade máxima de 04 meses da entrega do produto. (32-01-0005)

3,8800 80,000

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

Carimbo e Assitura do Fornecedor

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


