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 ANEXO   I

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  41/2019 - PR

51/2019

51/2019

29/11/2019

29/11/2019

Folha:  1/2

1

Item

 Lote: 1

250,00  

Quantidade

PCT

Unid

Arroz parbolizado, pct de 5 kg, com 

Especificação

_________

Marca

10,5700

Preço Unit. Máximo

2.642,5000

Total Preço Máximo

identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 6 meses a 

contar da data da entrega. (8707)

2 250,00  PCT Farinha de trigo especial Tipo I. _________ 10,0200 2.505,0000

Embalagem de 5 kg, com identificação do 

produto, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação e 

validade mínima 12 meses e data de 

embalamento no máximo 30 dias. (17322)

3 250,00  PCT Açucar refinado. Pacote de 5 kg, com _________ 10,3500 2.587,5000

identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 6 meses a 

contar da data da entrega. (8704)

4 250,00  PCT Farinha de milho. Pacote de 500gr, com _________ 2,0400 510,0000

identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 6 meses a 

contar da data da entrega. (21160)

5 250,00  PCT Farinha de mandioca branca. Pacote de _________ 5,0200 1.255,0000

1kg, com identificação do produto, 

rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade. Validade mínima 

de 6 meses a contar da data da entrega. 

(21161)

6 250,00  PCT Feijão preto tipo I, 1º qualidade, _________ 4,5200 1.130,0000

pacote 1 kg, embalagem plástica 

transparente. Sem presença de sujidades, 

de grãos mofados, carrunchados, torrados.

 (21162)

7 250,00  PCT Sal refinado, pacote de 1 kg, com _________ 1,4100 352,5000

identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 6 meses a 

contar da data da entrega. (21163)

8 250,00  PCT Macarrão parafuso com ovos pacote 1 kg, _________ 4,3600 1.090,0000

com identificação produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso 

fabricante, data de fabricação e 

validade. (21164)

9 250,00  PCT Biscoito doce sabor leite pacote 500 gr, _________ 4,0000 1.000,0000



 Item Quantidade
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com identificação produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso 

fabricante, data de fabricação e 

validade. (21165)

10 250,00  UND Óleo de soja refinado, embalagem com 900 _________ 3,6500 912,5000

ml, não amassadas, com data de 

embalamento não superior a 30 dias. 

Validade mínima 12 meses. (9659)

11 250,00  CX Café torrado e moído caixa com 500 gr, _________ 8,9800 2.245,0000

embalado a vácuo,  com identificação 

produto, rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso fabricante, data de 

fabricação e validade. (21166)

12 250,00  Lata Achocolatado de primeira qualidade lata _________ 5,8000 1.450,0000

com 400gr com identificação produto, 

rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso fabricante, data de 

fabricação e validade. (21167)

13 250,00  UND Doce de leite  de primeira qualidade _________ 4,2600 1.065,0000

pote de  400 gr, com identificação 

produto, rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso fabricante, data de 

fabricação e validade. (21168)

14 250,00  UND Margarina de primeira qualidade _________ 6,0000 1.500,0000

embalagem de 1 kg, com identificação 

produto, rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso fabricante, data de 

fabricação e validade. (21169)

15 250,00  CX Caixa de Bombons especialidades, _________ 8,1600 2.040,0000

chocolates sortidos ao leite, branco, 

preto, aerado, com flocos, etc. 

Embalagem com  no minimo de 250 gramas. 

(25702)

16 250,00  UND Ave (frango) natalina temperada com peso _________ 28,0900 7.022,5000

igual ou superior a 3.500 kg (18963)

Total Máximo do Lote:

29.307,5000

(Valores expressos em Reais R$)

Total Máximo Geral:

29.307,5000


