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Proposta Registrada

Processo

Número: 07/2021 Número do Processo Interno: 036/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico Abertura: 18/03/2021 - 08:31

Orgão: Prefeitura Municipal de Balsas Município: Balsas / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM
PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO E/OU UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME
LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto
10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como
ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência.
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Proposta Registrada

Processo

Número: 07/2021 Número do Processo Interno: 036/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico Abertura: 18/03/2021 - 08:31

Orgão: Prefeitura Municipal de Balsas Município: Balsas / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM
PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO E/OU UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME
LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto
10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, NÃO ESTAR enquadrado como
ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, NÃO ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência.

Estou ciente que minha declaração de não enquadramento como ME/EPP/COOP conforme a LC 123/2006 NÃO ESTÁ de acordo com o meu
cadastro no sistema, não me concedendo o direito aos favorecimentos da citada lei.
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Proposta Registrada

Processo

Número: 07/2021 Número do Processo Interno: 036/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico Abertura: 18/03/2021 - 08:31

Orgão: Prefeitura Municipal de Balsas Município: Balsas / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

13 - Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços,

queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g,

tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Quantidade: 16.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,67 Valor Total: 75.467,20

Modelo: BISCOITO SALGADO Marca/Fabricante: Fabise / Ind. Alimentícia Mendonça Ltda

Detalhe: Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas. Serão rejeitados os biscoitos

quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 22:01:44

15 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.120 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,42 Valor Total: 65.690,40

Modelo: BISCOITO DOCE Marca/Fabricante: Fabise / Ind. Alimentícia Mendonça Ltda

Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit. b9). Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. COTA

PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 22:02:29

16 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,42 Valor Total: 21.896,80

Modelo: BISCOITO DOCE Marca/Fabricante: Fabise / Ind. Alimentícia Mendonça Ltda
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Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit. b9). Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 22:03:22

22 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Principal)

Quantidade: 36.846 Sigla: KG

Valor Unitário: 38,34 Valor Total: 1.412.675,64

Modelo: CARNE MOIDA Marca/Fabricante: QUALITY BEEF / Mercurio Alimentos S A

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor, cheiro e sabor próprio; sem

manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro no órgão oficial;

endereço de fabricante. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 22:04:24

23 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Reservada)

Quantidade: 12.281 Sigla: KG

Valor Unitário: 38,34 Valor Total: 470.853,54

Modelo: CARNE MOIDA Marca/Fabricante: QUALITY BEEF / Mercurio Alimentos S A

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor, cheiro e sabor próprio; sem

manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro no órgão oficial;

endereço de fabricante. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 22:05:06

24 - Carne bovina em peça – coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor

próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos plástico

transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante (Cota Principal)

Quantidade: 10.868 Sigla: KG

Valor Unitário: 51,43 Valor Total: 558.941,24

Modelo: CARNE COXÃO MOLE Marca/Fabricante: FRIBEV / FTS - FRIGORIFICO TAVARES DA SI

Detalhe: Carne bovina em peça 13 coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor,

cheiro e sabor próprio; sem manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embalagem em

sacos plástico transparente resistente com 05 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro

no órgão oficial; endereço de fabricante. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 22:06:46
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25 - Carne bovina em peça – coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor

próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos plástico

transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante (Cota Reservada)

Quantidade: 3.622 Sigla: KG

Valor Unitário: 51,43 Valor Total: 186.279,46

Modelo: CARNE COXÃO MOLE Marca/Fabricante: FRIBEV / FTS - FRIGORIFICO TAVARES DA SI

Detalhe: Carne bovina em peça 13 coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor,

cheiro e sabor próprio; sem manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embalagem em

sacos plástico transparente resistente com 05 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro

no órgão oficial; endereço de fabricante. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 22:07:39

26 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,16 Valor Total: 442.216,80

Modelo: PEITO DE FRANGO

Marca/Fabricante: COOPAVEL / COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDU

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Embalagem

secundária em caixas com 20 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 22:08:33

27 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,16 Valor Total: 147.405,60

Modelo: PEITO DE FRANGO

Marca/Fabricante: COOPAVEL / COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDU

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Embalagem

secundária em caixas com 20 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 22:09:24

28 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de
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sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 16,92 Valor Total: 528.411,60

Modelo: COXINHA DE ASA DE FRANGO Marca/Fabricante: FRIATO / Nutriza Agroindustrial de Alime

Detalhe: Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência. Embalagem secundária em caixas com 20 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 22:11:59

29 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 16,92 Valor Total: 176.137,20

Modelo: COXINHA DE ASA DE FRANGO Marca/Fabricante: FRIATO / Nutriza Agroindustrial de Alime

Detalhe: Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência. Embalagem secundária em caixas com 20 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 22:12:51

40 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Principal)

Quantidade: 42.390 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 230.601,60

Modelo: LEITE EM PÓ Marca/Fabricante: NILZA / GoiasMinas Ind. de Laticínios Lt

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados. Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido. Embalagem primária de 200 grs., metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 22:13:40

41 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Reservada)
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Quantidade: 14.130 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 76.867,20

Modelo: LEITE EM PÓ Marca/Fabricante: NILZA / GoiasMinas Ind. de Laticínios Lt

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados. Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido. Embalagem primária de 200 grs., metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 22:14:18

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM
PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO E/OU UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME
LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto
10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como
ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 07/2021 Número do Processo Interno: 036/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico Abertura: 18/03/2021 - 08:31

Orgão: Prefeitura Municipal de Balsas Município: Balsas / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
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1 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 18.454 Sigla: PC

Valor Unitário: 12,00 Valor Total: 221.448,00

Modelo: ZAELE Marca/Fabricante: ZAELE

Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca

do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 14:55:52

2 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 6.151 Sigla: PC

Valor Unitário: 12,00 Valor Total: 73.812,00

Modelo: ZAELE Marca/Fabricante: ZAELE

Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca

do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 14:56:15

4 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Principal)

Quantidade: 28.373 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,48 Valor Total: 127.111,04

Modelo: ITAJA Marca/Fabricante: ITAJA

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg

Registrado em: 17/03/2021 - 14:57:23

5 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 9.457 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,48 Valor Total: 42.367,36

Modelo: ITAJA Marca/Fabricante: ITAJA

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos
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ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg

Registrado em: 17/03/2021 - 14:57:46

6 - Adoçante dietético, à base de edulcorante natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de plástico

atóxico, contendo 80 ml, com identificação nas embalagens dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade

Quantidade: 24 Sigla: FR

Valor Unitário: 7,20 Valor Total: 172,80

Modelo: STEVIA Marca/Fabricante: STEVIA

Detalhe: Adoçante dietético, à base de edulcorante natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de

plástico atóxico, contendo 80 ml, com identificação nas embalagens dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade

Registrado em: 17/03/2021 - 14:58:24

7 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 2.220 Sigla: KG

Valor Unitário: 22,40 Valor Total: 49.728,00

Modelo: RICO Marca/Fabricante: RICO

Detalhe: Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 14:59:09

8 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 740 Sigla: KG

Valor Unitário: 22,40 Valor Total: 16.576,00

Modelo: RICO Marca/Fabricante: RICO

Detalhe: Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 14:59:25

9 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais

do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Principal)

Quantidade: 64.575 Sigla: PC

Valor Unitário: 6,24 Valor Total: 402.948,00

Modelo: PAINHO Marca/Fabricante: PAINHO

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos
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ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg

Registrado em: 17/03/2021 - 14:59:53

10 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a

mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Reservada)

Quantidade: 21.525 Sigla: PC

Valor Unitário: 6,24 Valor Total: 134.316,00

Modelo: PAINHO Marca/Fabricante: PAINHO

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:00:15

11 - Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)

Quantidade: 21.836 Sigla: PC

Valor Unitário: 8,80 Valor Total: 192.156,80

Modelo: BETANIA Marca/Fabricante: BETANIA

Detalhe: Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá

ter a identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo,

prazo de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação

Registrado em: 17/03/2021 - 15:00:59

12 - Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)

Quantidade: 7.278 Sigla: PC

Valor Unitário: 8,80 Valor Total: 64.046,40

Modelo: BETANIA Marca/Fabricante: BETANIA

Detalhe: Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá

ter a identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo,

prazo de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação

Registrado em: 17/03/2021 - 15:01:14

13 - Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços,

queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g,

tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Quantidade: 16.160 Sigla: PC
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Valor Unitário: 4,48 Valor Total: 72.396,80

Modelo: PILAR Marca/Fabricante: PILAR

Detalhe: Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos

quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:13:04

14 - Biscoito salgado com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten, deverá ser obtido de

matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem

primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de

papelão com peso de 04 kg

Quantidade: 200 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,80 Valor Total: 960,00

Modelo: FABISE Marca/Fabricante: FABISE

Detalhe: Biscoito salgado com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten, deverá ser obtido

de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais

Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem

secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:15:38

15 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.120 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,48 Valor Total: 54.297,60

Modelo: PREDILECTO Marca/Fabricante: PREDILECTO

Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:16:08

16 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,80 Valor Total: 19.392,00

Modelo: PREDILECTO Marca/Fabricante: PREDILECTO

Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:17:01

17 - Biscoito doce com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten Produzido com farinha de trigo

fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos
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anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem

secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg

Quantidade: 200 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,80 Valor Total: 960,00

Modelo: FABISE Marca/Fabricante: FABISE

Detalhe: Biscoito doce com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten Produzido com

farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres

organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e

em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:42:06

18 - Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo A embalagem primária deverá conter externamente os dados de identificação e

procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs Embalagem secundária em

caixa de papelão com 5 kg

Quantidade: 720 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,28 Valor Total: 3.801,60

Modelo: PURO Marca/Fabricante: PURO

Detalhe: Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo A embalagem primária deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs

Embalagem secundária em caixa de papelão com 5 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:42:29

19 - Cebola “in natura”, bulbos firmes e compactos, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem

ferimentos ou defeitos, firmes e bem desenvolvimento Embalagem deverá ser saco telado reforçado com 20 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 6,40 Valor Total: 32.000,00

Modelo: RICO Marca/Fabricante: RICO

Detalhe: Cebola 1Cin natura 1D, bulbos firmes e compactos, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio,

uniforme, sem ferimentos ou defeitos, firmes e bem desenvolvimento Embalagem deverá ser saco telado reforçado com 20 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:42:57

20 - Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos Embalagem em pacotes de 100 gramas Acondicionados em

caixas com 2,4 kg (24 x100 g)

Quantidade: 4.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,18 Valor Total: 15.264,00

Modelo: INDIANO Marca/Fabricante: INDIANO

Detalhe: Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos Embalagem em pacotes de 100 gramas Acondicionados

em caixas com 2,4 kg (24 x100 g)

Registrado em: 17/03/2021 - 15:43:20

21 - Colorífico pó – colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou rançoso

Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada A embalagem primária do tipo plástica e resistente com
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pacotes contendo 100 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 0,93 Valor Total: 4.650,00

Modelo: SINHA Marca/Fabricante: SINHA

Detalhe: Colorífico pó 13 colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre

ou rançoso Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada A embalagem primária do tipo plástica e

resistente com pacotes contendo 100 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data

de fabricação e validade A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:44:38

22 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Principal)

Quantidade: 36.846 Sigla: KG

Valor Unitário: 38,40 Valor Total: 1.414.886,40

Modelo: FRIBAL Marca/Fabricante: FRIBAL

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem

manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante

Registrado em: 17/03/2021 - 15:45:01

23 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Reservada)

Quantidade: 12.281 Sigla: KG

Valor Unitário: 38,40 Valor Total: 471.590,40

Modelo: FRIBAL Marca/Fabricante: FRIBAL

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem

manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante

Registrado em: 17/03/2021 - 15:45:24

24 - Carne bovina em peça – coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor

próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos plástico

transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante (Cota Principal)

Quantidade: 10.868 Sigla: KG

Valor Unitário: 41,60 Valor Total: 452.108,80
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Modelo: FRIGOL Marca/Fabricante: FRIGOL

Detalhe: Carne bovina em peça 13 coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor,

cheiro e sabor próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos

plástico transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no

órgão oficial endereço de fabricante

Registrado em: 17/03/2021 - 15:45:56

25 - Carne bovina em peça – coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor

próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos plástico

transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante (Cota Reservada)

Quantidade: 3.622 Sigla: KG

Valor Unitário: 41,60 Valor Total: 150.675,20

Modelo: FRIGOL Marca/Fabricante: FRIGOL

Detalhe: Carne bovina em peça 13 coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor,

cheiro e sabor próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos

plástico transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no

órgão oficial endereço de fabricante

Registrado em: 17/03/2021 - 15:46:08

26 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 12,32 Valor Total: 384.753,60

Modelo: FRIATO Marca/Fabricante: FRIATO

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:46:53

27 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 12,32 Valor Total: 128.251,20

Modelo: FRIATO Marca/Fabricante: FRIATO

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:47:43
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28 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 18,40 Valor Total: 574.632,00

Modelo: FRIATO Marca/Fabricante: FRIATO

Detalhe: Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência Embalagem secundária em caixas com 20 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:48:14

29 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 18,40 Valor Total: 191.544,00

Modelo: FRIATO Marca/Fabricante: FRIATO

Detalhe: Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência Embalagem secundária em caixas com 20 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:48:29

30 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.795 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,76 Valor Total: 73.699,20

Modelo: SABOR Marca/Fabricante: SABOR

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:49:08

31 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,
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transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.265 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,76 Valor Total: 24.566,40

Modelo: SABOR Marca/Fabricante: SABOR

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:49:47

32 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 26.910 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,92 Valor Total: 51.667,20

Modelo: MARATA Marca/Fabricante: MARATA

Detalhe: Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas

A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem

dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:50:22

33 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.970 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,92 Valor Total: 17.222,40

Modelo: MARATA Marca/Fabricante: MARATA

Detalhe: Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas

A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem

dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:50:34

34 - Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade, fortificação

com ferro e ácido fólico O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios Embalagem primária plástica de

polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de fabricação e data de

validade Acondicionadas em fardos com 10 kg

Quantidade: 3.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,26 Valor Total: 15.990,40
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Modelo: MARIA Marca/Fabricante: MARIA

Detalhe: Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade,

fortificação com ferro e ácido fólico O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios Embalagem

primária plástica de polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de

fabricação e data de validade Acondicionadas em fardos com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:51:01

35 - Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem primária contendo 01 kg e informações do

produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Embalagem secundária plástica resistente

com 20 kg

Quantidade: 3.320 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,20 Valor Total: 17.264,00

Modelo: PANTANAL Marca/Fabricante: PANTANAL

Detalhe: Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem primária contendo 01 kg e

informações do produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Embalagem secundária

plástica resistente com 20 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:51:26

36 - Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e

livre de umidade Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte Cada embalagem

contendo 01 kg E embalagem secundária em fardos com 30 kg

Quantidade: 3.300 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,76 Valor Total: 32.208,00

Modelo: SABOR Marca/Fabricante: SABOR

Detalhe: Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou

parasitas e livre de umidade Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte Cada

embalagem contendo 01 kg E embalagem secundária em fardos com 30 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:51:51

37 - Fórmula em pó elementar, hipoalergênica, a base de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite, isento de lactose,

galactose, sacarose, frutose e glúten Embalagem lata de 400 grs, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade

Quantidade: 48 Sigla: LT

Valor Unitário: 25,28 Valor Total: 1.213,44

Modelo: CCGL Marca/Fabricante: CCGL

Detalhe: Fórmula em pó elementar, hipoalergênica, a base de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite, isento de lactose,

galactose, sacarose, frutose e glúten Embalagem lata de 400 grs, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade

Registrado em: 17/03/2021 - 15:52:21

38 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)
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Quantidade: 43.395 Sigla: L

Valor Unitário: 6,08 Valor Total: 263.841,60

Modelo: BETANIA Marca/Fabricante: BETANIA

Detalhe: Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação

do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade,

peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação

Registrado em: 17/03/2021 - 15:54:43

39 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)

Quantidade: 14.465 Sigla: L

Valor Unitário: 6,08 Valor Total: 87.947,20

Modelo: BETANIA Marca/Fabricante: BETANIA

Detalhe: Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação

do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade,

peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação

Registrado em: 17/03/2021 - 15:53:19

40 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Principal)

Quantidade: 42.390 Sigla: PC

Valor Unitário: 7,04 Valor Total: 298.425,60

Modelo: ITALAC Marca/Fabricante: ITALAC

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:53:53

41 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Reservada)

Quantidade: 14.130 Sigla: PC

Valor Unitário: 7,04 Valor Total: 99.475,20

Modelo: ITALAC Marca/Fabricante: ITALAC

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite
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fluido Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:55:14

43 - Linguiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1ª qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas Embalagem primária

plástica a vácuo com 2,5 kg com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e

embalagem secundária de caixa de papelão com 10 kg

Quantidade: 608 Sigla: PC

Valor Unitário: 59,60 Valor Total: 36.236,80

Modelo: FRIATO Marca/Fabricante: FRIATO

Detalhe: Linguiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1ª qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas Embalagem

primária plástica a vácuo com 2,5 kg com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e

validade, e embalagem secundária de caixa de papelão com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:55:41

44 - Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500

grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Isento de

sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg

Quantidade: 20.470 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,88 Valor Total: 58.953,60

Modelo: RICOSA Marca/Fabricante: RICOSA

Detalhe: Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente,

contendo 500 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade Isento de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:56:11

48 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 25.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,32 Valor Total: 111.456,00

Modelo: SABOR Marca/Fabricante: SABOR

Detalhe: Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:57:55

49 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.600 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,32 Valor Total: 37.152,00
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Modelo: SABOR Marca/Fabricante: SABOR

Detalhe: Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 15:58:12

50 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Principal)

Quantidade: 10.560 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,56 Valor Total: 111.513,60

Modelo: ABC Marca/Fabricante: ABC

Detalhe: Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades

Registrado em: 17/03/2021 - 15:58:37

51 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Reservada)

Quantidade: 3.520 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,56 Valor Total: 37.171,20

Modelo: ABC Marca/Fabricante: ABC

Detalhe: Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades

Registrado em: 17/03/2021 - 15:59:22

52 - Ovo de galinha, coloração branca, tamanho médio, com a casca limpa, integra sem rachaduras e sem deformação Embalados em

bandejas de material descartável com capacidade para 30 (trinta) unidades e apresentar prazo de validade, lote, e embalagem

secundários de papelão, lacradas, limpas, secas e não violadas, resistentes com 12 bandejas

Quantidade: 5.016 Sigla: CRT

Valor Unitário: 19,20 Valor Total: 96.307,20

Modelo: SÃO JOSE Marca/Fabricante: SÃO JOSE

Detalhe: Ovo de galinha, coloração branca, tamanho médio, com a casca limpa, integra sem rachaduras e sem deformação

Embalados em bandejas de material descartável com capacidade para 30 (trinta) unidades e apresentar prazo de validade, lote, e

embalagem secundários de papelão, lacradas, limpas, secas e não violadas, resistentes com 12 bandejas

Registrado em: 17/03/2021 - 15:59:46

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
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53 - Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, gordura

vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária (Cota Principal)

Quantidade: 23.868 Sigla: PC

Valor Unitário: 12,80 Valor Total: 305.510,40

Modelo: SABOR E QUALIDADE Marca/Fabricante: SABOR E QUALIDADE

Detalhe: Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal,

gordura vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente

identificado com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária

Registrado em: 17/03/2021 - 16:00:20

54 - Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, gordura

vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária (Cota Reservada)

Quantidade: 7.956 Sigla: PC

Valor Unitário: 12,80 Valor Total: 101.836,80

Modelo: SABOR E QUALIDADE Marca/Fabricante: SABOR E QUALIDADE

Detalhe: Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal,

gordura vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente

identificado com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária

Registrado em: 17/03/2021 - 16:00:40

55 - Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais deverá se apresentar em

cristais brancos, umidade máxima de 2% com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não

tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal Específica, sem

glúten livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas Embalagem primária em pacote plástico, atóxico, resistentes,

transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos, lacrados com

peso de 30 Kg

Quantidade: 2.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,12 Valor Total: 2.419,20

Modelo: NATURAL Marca/Fabricante: NATURAL

Detalhe: Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais deverá se apresentar

em cristais brancos, umidade máxima de 2% com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo

não tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal

Específica, sem glúten livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas Embalagem primária em pacote plástico, atóxico,

resistentes, transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos,

lacrados com peso de 30 Kg

Registrado em: 17/03/2021 - 16:01:04

56 - Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas

com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg
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Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 4,96 Valor Total: 60.264,00

Modelo: ROBINSON Marca/Fabricante: ROBINSON

Detalhe: Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas

em latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 16:02:12

57 - Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas com

125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg

Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 4,96 Valor Total: 60.264,00

Modelo: ROBINSON Marca/Fabricante: ROBINSON

Detalhe: Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em

latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 16:02:47

58 - Suco de fruta integral pasteurizado – uva - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e conservantes

artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá apresentar identificação

na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e embalagem secundária resistente

em caixas com 06 unidades

Quantidade: 270 Sigla: GF

Valor Unitário: 7,20 Valor Total: 1.944,00

Modelo: DAFRUTA Marca/Fabricante: DAFRUTA

Detalhe: Suco de fruta integral pasteurizado 13 uva - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e

conservantes artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá

apresentar identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e

embalagem secundária resistente em caixas com 06 unidades

Registrado em: 17/03/2021 - 16:03:34

59 - Suco de fruta integral pasteurizado – goiaba - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e conservantes

artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá apresentar identificação

na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e embalagem secundária resistente

em caixas com 06 unidades

Quantidade: 270 Sigla: GF

Valor Unitário: 5,60 Valor Total: 1.512,00

Modelo: DAFRUTA Marca/Fabricante: DAFRUTA

Detalhe: Suco de fruta integral pasteurizado 13 goiaba - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e

conservantes artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá

apresentar identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e

embalagem secundária resistente em caixas com 06 unidades

Registrado em: 17/03/2021 - 16:03:55
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Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM
PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO E/OU UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME
LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto
10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como
ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 07/2021 Número do Processo Interno: 036/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico Abertura: 18/03/2021 - 08:31

Orgão: Prefeitura Municipal de Balsas Município: Balsas / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 18.454 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,83 Valor Total: 70.678,82

Modelo: chocolato Marca/Fabricante: chocolato

Detalhe: "Achocolatado em pó instantâneo vitaminado. Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten. Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional,

marca do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg. COTA

PRINCIPAL 75% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:25:21

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
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2 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 6.151 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,83 Valor Total: 23.558,33

Modelo: chocolato Marca/Fabricante: chocolato

Detalhe: "Achocolatado em pó instantâneo vitaminado. Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten. Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional,

marca do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:25:35

3 - Achocolatado em pó solúvel, isento de sacarose, com adoçante a base de edulcorante natural, preparado com ingredientes sãos e

limpos, isento de glúten em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico

ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade, em pacotes de 400 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg E que tenha a expressão na embalagem

primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten

Quantidade: 240 Sigla: PC

Valor Unitário: 10,40 Valor Total: 2.496,00

Modelo: apti Marca/Fabricante: apti

Detalhe: "Achocolatado em pó solúvel, isento de sacarose, com adoçante a base de edulcorante natural, preparado com ingredientes

sãos e limpos, isento de glúten em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionado em embalagem de polietileno

atóxico ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade, em pacotes de 400 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg. E que tenha a expressão

na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:26:10

4 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Principal)

Quantidade: 28.373 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 92.495,98

Modelo: itaja Marca/Fabricante: itaja

Detalhe: "Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos. Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA PRINCIPAL 75% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:26:27

5 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 9.457 Sigla: PC
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Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 30.829,82

Modelo: itaja Marca/Fabricante: itaja

Detalhe: "Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos. Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%"

Registrado em: 16/03/2021 - 15:26:37

6 - Adoçante dietético, à base de edulcorante natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de plástico

atóxico, contendo 80 ml, com identificação nas embalagens dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade

Quantidade: 24 Sigla: FR

Valor Unitário: 6,79 Valor Total: 162,96

Modelo: marata Marca/Fabricante: marata

Detalhe: "Adoçante dietético, à base de edulcorante natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de

plástico atóxico, contendo 80 ml, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:26:50

7 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 2.220 Sigla: KG

Valor Unitário: 27,88 Valor Total: 61.893,60

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: "Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos. Acondicionado em caixa com 10 kg. COTA

PRINCIPAL 75% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:27:06

8 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 740 Sigla: KG

Valor Unitário: 27,88 Valor Total: 20.631,20

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: "Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos. Acondicionado em caixa com 10 kg. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:27:17

9 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais

do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Principal)
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Quantidade: 64.575 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 354.516,75

Modelo: dona ana Marca/Fabricante: dona ana

Detalhe: "Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA PRINCIPAL 75% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:27:30

10 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a

mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Reservada)

Quantidade: 21.525 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 118.172,25

Modelo: dona ana Marca/Fabricante: dona ana

Detalhe: "Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%"

Registrado em: 16/03/2021 - 15:27:41

11 - Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)

Quantidade: 21.836 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,26 Valor Total: 202.201,36

Modelo: longa Marca/Fabricante: longa

Detalhe: "Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml. Na embalagem primária

deverá ter a identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do

mesmo, prazo de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação. COTA PRINCIPAL 75% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:30:56

12 - Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)

Quantidade: 7.278 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,26 Valor Total: 67.394,28

Modelo: longa Marca/Fabricante: longa

Detalhe: "Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml. Na embalagem primária

deverá ter a identificação doproduto: especificação dos ingredientes, informação nutricional,marca do fabricante e informações

domesmo, prazo de validade, peso liquido.Rotulagem de acordo com a legislação.COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:31:08

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
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13 - Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços,

queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g,

tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Quantidade: 16.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,67 Valor Total: 75.467,20

Modelo: trigolino Marca/Fabricante: trigolino

Detalhe: "Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas. Serão rejeitados os biscoitos

quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

"

Registrado em: 16/03/2021 - 15:31:22

14 - Biscoito salgado com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten, deverá ser obtido de

matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem

primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de

papelão com peso de 04 kg

Quantidade: 200 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,62 Valor Total: 1.924,00

Modelo: liane Marca/Fabricante: liane

Detalhe: "Biscoito salgado com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten, deverá ser obtido

de matérias primas são e limpas. Serão rejeitados os biscoitos quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais.

Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem

secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:31:39

15 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.120 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,42 Valor Total: 65.690,40

Modelo: 3 de maio Marca/Fabricante: 3 de maio

Detalhe: "Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit. b9). Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. COTA

PRINCIPAL 75% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:31:50

16 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,42 Valor Total: 21.896,80

Modelo: 3 de maio Marca/Fabricante: 3 de maio
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Detalhe: "Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit. b9). Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25%"

Registrado em: 16/03/2021 - 15:32:07

17 - Biscoito doce com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten Produzido com farinha de trigo

fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos

anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem

secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg

Quantidade: 200 Sigla: PC

Valor Unitário: 8,14 Valor Total: 1.628,00

Modelo: liane Marca/Fabricante: liane

Detalhe: "Biscoito doce com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten. Produzido com

farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit. b9). Será rejeitado biscoito quebradiço, mal cozido, queimados e de

caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla

embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:32:15

18 - Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo A embalagem primária deverá conter externamente os dados de identificação e

procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs Embalagem secundária em

caixa de papelão com 5 kg

Quantidade: 720 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,05 Valor Total: 3.636,00

Modelo: bom dia Marca/Fabricante: bom dia

Detalhe: "Café em pó, forte, torrado e moído, altovácuo. A embalagem primária deverá conter externamente os dados

deidentificação e procedência, número dolote, data de fabricação, data devalidade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs.

Embalagem secundária emcaixa de papelão com 5 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:32:39

19 - Cebola “in natura”, bulbos firmes e compactos, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem

ferimentos ou defeitos, firmes e bem desenvolvimento Embalagem deverá ser saco telado reforçado com 20 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,24 Valor Total: 16.200,00

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: "Cebola 1Cin natura 1D, bulbos firmes e compactos, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio,

uniforme, sem ferimentos ou defeitos, firmes e bem desenvolvimento. Embalagem deverá ser saco telado reforçado com 20 kg.

EXCLUSIVA ME/EPP/ME"

Registrado em: 16/03/2021 - 15:32:52

20 - Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos Embalagem em pacotes de 100 gramas Acondicionados em

caixas com 2,4 kg (24 x100 g)

Quantidade: 4.800 Sigla: PC
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Valor Unitário: 4,63 Valor Total: 22.224,00

Modelo: bom coco Marca/Fabricante: bom coco

Detalhe: "Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos. Embalagem em pacotes de 100 gramas.

Acondicionados em caixas com 2,4 kg (24 x100 g). EXCLUSIVA ME/EPP/MEI "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:33:06

21 - Colorífico pó – colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou rançoso

Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada A embalagem primária do tipo plástica e resistente com

pacotes contendo 100 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,31 Valor Total: 6.550,00

Modelo: marata Marca/Fabricante: marata

Detalhe: "Colorífico pó 13 colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre

ou rançoso. Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada. A embalagem primária do tipo plástica e

resistente com pacotes contendo 100 grs., com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,

data de fabricação e validade. A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg. EXCLUSIVA

ME/EPP/MEI "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:35:41

22 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Principal)

Quantidade: 36.846 Sigla: KG

Valor Unitário: 38,34 Valor Total: 1.412.675,64

Modelo: master boi Marca/Fabricante: master boi

Detalhe: "Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor, cheiro e sabor próprio; sem

manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro no órgão oficial;

endereço de fabricante. COTA PRINCIPAL 75% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:35:58

23 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Reservada)

Quantidade: 12.281 Sigla: KG

Valor Unitário: 38,34 Valor Total: 470.853,54

Modelo: master boi Marca/Fabricante: master boi

Detalhe: "Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor, cheiro e sabor próprio; sem

manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro no órgão oficial;

endereço de fabricante. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%"

Registrado em: 16/03/2021 - 15:36:11
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24 - Carne bovina em peça – coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor

próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos plástico

transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante (Cota Principal)

Quantidade: 10.868 Sigla: KG

Valor Unitário: 51,43 Valor Total: 558.941,24

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: "Carne bovina em peça 13 coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor,

cheiro e sabor próprio; sem manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embalagem em

sacos plástico transparente resistente com 05 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro

no órgão oficial; endereço de fabricante. COTA PRINCIPAL 75% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:36:22

25 - Carne bovina em peça – coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor

próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos plástico

transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante (Cota Reservada)

Quantidade: 3.622 Sigla: KG

Valor Unitário: 51,43 Valor Total: 186.279,46

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: "Carne bovina em peça 13 coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor,

cheiro e sabor próprio; sem manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embalagem em

sacos plástico transparente resistente com 05 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro

no órgão oficial; endereço de fabricante. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:36:31

26 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,16 Valor Total: 442.216,80

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: "Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Embalagem

secundária em caixas com 20 kg. COTA PRINCIPAL 75% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:36:49

27 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de
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sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,16 Valor Total: 147.405,60

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: "Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Embalagem

secundária em caixas com 20 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:36:59

28 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 16,92 Valor Total: 528.411,60

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: "Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência. Embalagem secundária em caixas com 20 kg. COTA PRINCIPAL 75%"

Registrado em: 16/03/2021 - 15:37:10

29 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 16,92 Valor Total: 176.137,20

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: "Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência. Embalagem secundária em caixas com 20 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%"

Registrado em: 16/03/2021 - 15:37:24

30 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.795 Sigla: PC

Valor Unitário: 7,07 Valor Total: 90.460,65
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Modelo: bom sabor Marca/Fabricante: bom sabor

Detalhe: "Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg. A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg. COTA PRINCIPAL 75% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:37:34

31 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.265 Sigla: PC

Valor Unitário: 7,07 Valor Total: 30.153,55

Modelo: bom sabor Marca/Fabricante: bom sabor

Detalhe: "Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca,moída no grau médio, isentas dematerial

terroso e/ou com parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadasou rançosas. Embalagem primária emsaco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg. A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:41:13

32 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 26.910 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,84 Valor Total: 76.424,40

Modelo: nordestino Marca/Fabricante: nordestino

Detalhe: "Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela. Isenta de matéria terrosa, parasitos e

larvas. A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs., com identificação na

embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser

plástica e reforçada, lacrada, em fardos com10 kg. COTA PRINCIPAL 75% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:41:23

33 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.970 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,84 Valor Total: 25.474,80

Modelo: nordestino Marca/Fabricante: nordestino

Detalhe: "Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela. Isenta de matéria terrosa, parasitos e

larvas. A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs., com identificação na

embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser

plástica e reforçada, lacrada, em fardos com10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:41:38
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34 - Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade, fortificação

com ferro e ácido fólico O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios Embalagem primária plástica de

polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de fabricação e data de

validade Acondicionadas em fardos com 10 kg

Quantidade: 3.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,69 Valor Total: 14.257,60

Modelo: fina Marca/Fabricante: fina

Detalhe: "Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade,

fortificação com ferro e ácido fólico. O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios. Embalagem

primária plástica de polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de

fabricação e data de validade. Acondicionadas em fardos com 10 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:41:50

35 - Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem primária contendo 01 kg e informações do

produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Embalagem secundária plástica resistente

com 20 kg

Quantidade: 3.320 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,64 Valor Total: 18.724,80

Modelo: do ze Marca/Fabricante: do ze

Detalhe: "Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho. Embalagem primária contendo 01 kg e

informações do produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Embalagem secundária

plástica resistente com 20 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:42:04

36 - Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e

livre de umidade Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte Cada embalagem

contendo 01 kg E embalagem secundária em fardos com 30 kg

Quantidade: 3.300 Sigla: PC

Valor Unitário: 8,49 Valor Total: 28.017,00

Modelo: ideal Marca/Fabricante: ideal

Detalhe: "Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou

parasitas e livre de umidade. Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte.

Cada embalagem contendo 01 kg. E embalagem secundária em fardos com 30 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI"

Registrado em: 16/03/2021 - 15:42:15

37 - Fórmula em pó elementar, hipoalergênica, a base de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite, isento de lactose,

galactose, sacarose, frutose e glúten Embalagem lata de 400 grs, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade

Quantidade: 48 Sigla: LT

Valor Unitário: 139,81 Valor Total: 6.710,88

Modelo: nestle Marca/Fabricante: nestle
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Detalhe: "Fórmula em pó elementar, hipoalergênica, a base de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite, isento de

lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten. Embalagem lata de 400 grs., com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:42:30

38 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)

Quantidade: 43.395 Sigla: L

Valor Unitário: 7,43 Valor Total: 322.424,85

Modelo: comalba Marca/Fabricante: comalba

Detalhe: "Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro. Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação. COTA PRINCIPAL 75% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:42:41

39 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)

Quantidade: 14.465 Sigla: L

Valor Unitário: 7,43 Valor Total: 107.474,95

Modelo: comalba Marca/Fabricante: comalba

Detalhe: "Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro. Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:42:51

40 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Principal)

Quantidade: 42.390 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 230.601,60

Modelo: ccgl Marca/Fabricante: ccgl

Detalhe: "Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados. Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido. Embalagem primária de 200 grs., metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg. COTA PRINCIPAL 75%"

Registrado em: 16/03/2021 - 15:43:02

41 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido
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Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Reservada)

Quantidade: 14.130 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 76.867,20

Modelo: ccgl Marca/Fabricante: ccgl

Detalhe: "Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados. Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido. Embalagem primária de 200 grs., metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:46:25

42 - Leite sem lactose, contendo proteína isolada de soja, com soja não transgênica, sabor natural, nutricionalmente completa, isenta de

sacarose Embalagem latas de 400 g

Quantidade: 100 Sigla: LT

Valor Unitário: 24,43 Valor Total: 2.443,00

Modelo: nestle Marca/Fabricante: nestle

Detalhe: "Leite sem lactose, contendo proteína isolada de soja, com soja não transgênica, sabor natural, nutricionalmente

completa, isenta de sacarose. Embalagem latas de 400 g. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:46:34

43 - Linguiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1ª qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas Embalagem primária

plástica a vácuo com 2,5 kg com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e

embalagem secundária de caixa de papelão com 10 kg

Quantidade: 608 Sigla: PC

Valor Unitário: 27,61 Valor Total: 16.786,88

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: "LLinguiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1ª qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem

primária plástica a vácuocom 2,5 kg com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e

validade, e embalagem secundária de caixa de papelão com 10 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:46:52

44 - Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500

grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Isento de

sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg

Quantidade: 20.470 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,94 Valor Total: 60.181,80

Modelo: santa clara Marca/Fabricante: santa clara

Detalhe: "Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente,

contendo 500 grs., com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade. Isento de sujidades, parasitas larvas e material estranho. Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg. EXCLUSIVA

ME/EPP/MEI "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:47:03
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45 - Maçã vermelha, nacional – de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas de

papelão com 18 kg (Cota Principal)

Quantidade: 13.878 Sigla: KG

Valor Unitário: 9,47 Valor Total: 131.424,66

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: "Maçã vermelha, nacional 13 de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g,

no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. Embaladas em

caixas de papelão com 18 kg. COTA PRINCIPAL 75% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:47:12

46 - Maçã vermelha, nacional – de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas de

papelão com 18 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.626 Sigla: KG

Valor Unitário: 9,47 Valor Total: 43.808,22

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: "Maçã vermelha, nacional 13 de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g,

no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. Embaladas em

caixas de papelão com 18 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%"

Registrado em: 16/03/2021 - 15:47:27

47 - Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídios, de primeira qualidade Com aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à mesma e

deverá está isenta de ranço e outras características indesejáveis, apresentando vedação adequada Devem ser embalados em potes de

polietileno leitoso e resistente Acondicionada em caixas com de 6 kg

Quantidade: 4.224 Sigla: POTE

Valor Unitário: 5,76 Valor Total: 24.330,24

Modelo: puro sabor Marca/Fabricante: puro sabor

Detalhe: "Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídios, de primeira qualidade. Com aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à

mesma e deverá está isenta de ranço e outras características indesejáveis, apresentando vedação adequada. Devem ser embalados

em potes de polietileno leitoso e resistente. Acondicionada em caixas com de 6 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:47:41

48 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 25.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,51 Valor Total: 116.358,00

Modelo: sinha Marca/Fabricante: sinha

Detalhe: "Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio. Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs. e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg. COTA PRINCIPAL 75% "
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Registrado em: 16/03/2021 - 15:47:51

49 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.600 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,51 Valor Total: 38.786,00

Modelo: sinha Marca/Fabricante: sinha

Detalhe: "larvas, sabor próprio. Embalagem primária em sacos plásticos resistentes com 500 grs. e apresentar prazo de validade,

lote, número do registro no órgão competente. Embalagem secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg.

COTA PRINCIPAL 75%"

Registrado em: 16/03/2021 - 15:48:02

50 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Principal)

Quantidade: 10.560 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,58 Valor Total: 111.724,80

Modelo: abc Marca/Fabricante: abc

Detalhe: "Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição. Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos. Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades. COTA PRINCIPAL 75% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:48:17

51 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Reservada)

Quantidade: 3.520 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,58 Valor Total: 37.241,60

Modelo: abc Marca/Fabricante: abc

Detalhe: "Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição. Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos. Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%"

Registrado em: 16/03/2021 - 15:54:20

52 - Ovo de galinha, coloração branca, tamanho médio, com a casca limpa, integra sem rachaduras e sem deformação Embalados em

bandejas de material descartável com capacidade para 30 (trinta) unidades e apresentar prazo de validade, lote, e embalagem

secundários de papelão, lacradas, limpas, secas e não violadas, resistentes com 12 bandejas

Quantidade: 5.016 Sigla: CRT
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Valor Unitário: 15,33 Valor Total: 76.895,28

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: "Ovo de galinha, coloração branca, tamanho médio, com a casca limpa, integra sem rachaduras e sem deformação.

Embalados em bandejas de material descartável com capacidade para 30 (trinta) unidades e apresentar prazo de validade, lote, e

embalagem secundários de papelão, lacradas, limpas, secas e não violadas, resistentes com 12 bandejas. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:54:31

53 - Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, gordura

vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária (Cota Principal)

Quantidade: 23.868 Sigla: PC

Valor Unitário: 13,41 Valor Total: 320.069,88

Modelo: regional Marca/Fabricante: regional

Detalhe: "Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal,

gordura vegetal e conservante. Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente

identificado com 10 unidades de 50 grs. A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária. COTA

PRINCIPAL 75% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:54:41

54 - Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, gordura

vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária (Cota Reservada)

Quantidade: 7.956 Sigla: PC

Valor Unitário: 13,41 Valor Total: 106.689,96

Modelo: regional Marca/Fabricante: regional

Detalhe: "Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal,

gordura vegetal e conservante. Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente

identificado com 10 unidades de 50 grs. A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25% "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:54:54

55 - Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais deverá se apresentar em

cristais brancos, umidade máxima de 2% com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não

tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal Específica, sem

glúten livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas Embalagem primária em pacote plástico, atóxico, resistentes,

transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos, lacrados com

peso de 30 Kg

Quantidade: 2.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,40 Valor Total: 3.024,00

Modelo: bom de mesa Marca/Fabricante: bom de mesa

Detalhe: "Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais; deverá se apresentar

em cristais brancos, umidade máxima de 2%; com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo

não tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal

Específica, sem glúten; livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas. Embalagem primária em pacote plástico, atóxico,
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resistentes, transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos,

lacrados com peso de 30 Kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:55:19

56 - Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas

com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg

Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 3,52 Valor Total: 42.768,00

Modelo: 88 boca torta Marca/Fabricante: 88 boca torta

Detalhe: "Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas. Embaladas

em latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:55:30

57 - Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas com

125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg

Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 4,23 Valor Total: 51.394,50

Modelo: 88 boca torta Marca/Fabricante: 88 boca torta

Detalhe: "Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas. Embaladas

em latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:55:41

58 - Suco de fruta integral pasteurizado – uva - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e conservantes

artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá apresentar identificação

na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e embalagem secundária resistente

em caixas com 06 unidades

Quantidade: 270 Sigla: GF

Valor Unitário: 22,77 Valor Total: 6.147,90

Modelo: aliança Marca/Fabricante: aliança

Detalhe: "Suco de fruta integral pasteurizado 13 uva - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e

conservantes artificiais. Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá

apresentar identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e

embalagem secundária resistente em caixas com 06 unidades. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:55:52

59 - Suco de fruta integral pasteurizado – goiaba - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e conservantes

artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá apresentar identificação

na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e embalagem secundária resistente

em caixas com 06 unidades
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Quantidade: 270 Sigla: GF

Valor Unitário: 20,77 Valor Total: 5.607,90

Modelo: da fruta Marca/Fabricante: da fruta

Detalhe: "Suco de fruta integral pasteurizado 13 goiaba - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e

conservantes artificiais. Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá

apresentar identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e

embalagem secundária resistente em caixas com 06 unidades. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI "

Registrado em: 16/03/2021 - 15:56:00

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM
PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO E/OU UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME
LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto
10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como
ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 07/2021 Número do Processo Interno: 036/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico Abertura: 18/03/2021 - 08:31

Orgão: Prefeitura Municipal de Balsas Município: Balsas / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

1 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 18.454 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,83 Valor Total: 70.678,82
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Modelo: italac Marca/Fabricante: italac

Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca

do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 17:29:49

2 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 6.151 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,83 Valor Total: 23.558,33

Modelo: italac Marca/Fabricante: italac

Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca

do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 17:31:11

3 - Achocolatado em pó solúvel, isento de sacarose, com adoçante a base de edulcorante natural, preparado com ingredientes sãos e

limpos, isento de glúten em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico

ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade, em pacotes de 400 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg E que tenha a expressão na embalagem

primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten

Quantidade: 240 Sigla: PC

Valor Unitário: 10,40 Valor Total: 2.496,00

Modelo: italac Marca/Fabricante: italac

Detalhe: Achocolatado em pó solúvel, isento de sacarose, com adoçante a base de edulcorante natural, preparado com ingredientes

sãos e limpos, isento de glúten em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionado em embalagem de polietileno

atóxico ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade, em pacotes de 400 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg E que tenha a expressão na

embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten Close

Registrado em: 16/03/2021 - 17:32:19

4 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Principal)

Quantidade: 28.373 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 92.495,98

Modelo: blanco Marca/Fabricante: blanco

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 17:33:03

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
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5 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 9.457 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 30.829,82

Modelo: blanco Marca/Fabricante: blanco

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 17:33:42

6 - Adoçante dietético, à base de edulcorante natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de plástico

atóxico, contendo 80 ml, com identificação nas embalagens dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade

Quantidade: 24 Sigla: FR

Valor Unitário: 3,99 Valor Total: 95,76

Modelo: maratá Marca/Fabricante: maratá

Detalhe: Adoçante dietético, à base de edulcorante natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de

plástico atóxico, contendo 80 ml, com identificação nas embalagens dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade Close

Registrado em: 16/03/2021 - 17:38:45

7 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 2.220 Sigla: KG

Valor Unitário: 27,88 Valor Total: 61.893,60

Modelo: in natura Marca/Fabricante: in natura

Detalhe: Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 17:40:04

8 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 740 Sigla: KG

Valor Unitário: 27,88 Valor Total: 20.631,20

Modelo: in natura Marca/Fabricante: in natura

Detalhe: Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 17:41:52

9 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais

do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,
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informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Principal)

Quantidade: 64.575 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 354.516,75

Modelo: painho Marca/Fabricante: painho

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 17:42:48

10 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a

mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Reservada)

Quantidade: 21.525 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 118.172,25

Modelo: painho Marca/Fabricante: painho

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 17:43:44

11 - Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)

Quantidade: 21.836 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,26 Valor Total: 202.201,36

Modelo: batânia Marca/Fabricante: betânia

Detalhe: Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá

ter a identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo,

prazo de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação Close

Registrado em: 16/03/2021 - 17:45:07

12 - Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)

Quantidade: 7.278 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,26 Valor Total: 67.394,28

Modelo: batânia Marca/Fabricante: betânia

Detalhe: Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá

ter a identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo,

prazo de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação Close
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Registrado em: 16/03/2021 - 17:45:55

13 - Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços,

queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g,

tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Quantidade: 16.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,67 Valor Total: 75.467,20

Modelo: trigolino Marca/Fabricante: trigolino

Detalhe: Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos

quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 17:46:45

14 - Biscoito salgado com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten, deverá ser obtido de

matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem

primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de

papelão com peso de 04 kg

Quantidade: 200 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,62 Valor Total: 1.924,00

Modelo: iara Marca/Fabricante: iara

Detalhe: Biscoito salgado com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten, deverá ser obtido

de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais

Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem

secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 17:47:14

15 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.120 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,42 Valor Total: 65.690,40

Modelo: trigolino Marca/Fabricante: trigolino

Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 17:48:22

16 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,42 Valor Total: 21.896,80

Modelo: trigolino Marca/Fabricante: trigolino
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Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 17:49:59

17 - Biscoito doce com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten Produzido com farinha de trigo

fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos

anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem

secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg

Quantidade: 200 Sigla: PC

Valor Unitário: 8,14 Valor Total: 1.628,00

Modelo: iara Marca/Fabricante: iara

Detalhe: Biscoito doce com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten Produzido com

farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres

organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e

em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 17:51:17

18 - Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo A embalagem primária deverá conter externamente os dados de identificação e

procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs Embalagem secundária em

caixa de papelão com 5 kg

Quantidade: 720 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,05 Valor Total: 3.636,00

Modelo: cafe puro Marca/Fabricante: cafe puro

Detalhe: Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo A embalagem primária deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs

Embalagem secundária em caixa de papelão com 5 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 17:52:48

19 - Cebola “in natura”, bulbos firmes e compactos, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem

ferimentos ou defeitos, firmes e bem desenvolvimento Embalagem deverá ser saco telado reforçado com 20 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,24 Valor Total: 16.200,00

Modelo: in natura Marca/Fabricante: in natura

Detalhe: Cebola 1Cin natura 1D, bulbos firmes e compactos, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio,

uniforme, sem ferimentos ou defeitos, firmes e bem desenvolvimento Embalagem deverá ser saco telado reforçado com 20 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 17:54:10

20 - Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos Embalagem em pacotes de 100 gramas Acondicionados em

caixas com 2,4 kg (24 x100 g)

Quantidade: 4.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,63 Valor Total: 22.224,00

Modelo: bom coco Marca/Fabricante: bom coco
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Detalhe: Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos Embalagem em pacotes de 100 gramas Acondicionados

em caixas com 2,4 kg (24 x100 g) Close

Registrado em: 16/03/2021 - 17:55:17

21 - Colorífico pó – colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou rançoso

Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada A embalagem primária do tipo plástica e resistente com

pacotes contendo 100 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,31 Valor Total: 6.550,00

Modelo: maratá Marca/Fabricante: maratá

Detalhe: Colorífico pó 13 colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre

ou rançoso Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada A embalagem primária do tipo plástica e

resistente com pacotes contendo 100 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data

de fabricação e validade A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 17:56:46

22 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Principal)

Quantidade: 36.846 Sigla: KG

Valor Unitário: 38,34 Valor Total: 1.412.675,64

Modelo: fribal Marca/Fabricante: fribal

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem

manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante Close

Registrado em: 16/03/2021 - 17:57:56

23 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Reservada)

Quantidade: 12.281 Sigla: KG

Valor Unitário: 38,34 Valor Total: 470.853,54

Modelo: fribal Marca/Fabricante: fribal

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem

manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante Close

Registrado em: 16/03/2021 - 17:59:12

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
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24 - Carne bovina em peça – coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor

próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos plástico

transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante (Cota Principal)

Quantidade: 10.868 Sigla: KG

Valor Unitário: 51,43 Valor Total: 558.941,24

Modelo: fribal Marca/Fabricante: fribal

Detalhe: Carne bovina em peça 13 coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor,

cheiro e sabor próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos

plástico transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no

órgão oficial endereço de fabricante Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:00:09

25 - Carne bovina em peça – coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor

próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos plástico

transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante (Cota Reservada)

Quantidade: 3.622 Sigla: KG

Valor Unitário: 51,43 Valor Total: 186.279,46

Modelo: canção Marca/Fabricante: canção

Detalhe: Carne bovina em peça 13 coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor,

cheiro e sabor próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos

plástico transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no

órgão oficial endereço de fabricante Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:00:54

26 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,16 Valor Total: 442.216,80

Modelo: canção Marca/Fabricante: canção

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:01:40

27 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)
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Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,16 Valor Total: 147.405,60

Modelo: canção Marca/Fabricante: canção

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:03:04

28 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 16,92 Valor Total: 528.411,60

Modelo: canção Marca/Fabricante: canção

Detalhe: Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência Embalagem secundária em caixas com 20 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:04:20

29 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 16,92 Valor Total: 176.137,20

Modelo: canção Marca/Fabricante: canção

Detalhe: Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência Embalagem secundária em caixas com 20 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:05:29

30 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.795 Sigla: PC

Valor Unitário: 7,07 Valor Total: 90.460,65

Modelo: natural Marca/Fabricante: natural

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,
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resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:06:07

31 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.265 Sigla: PC

Valor Unitário: 7,07 Valor Total: 30.153,55

Modelo: natural Marca/Fabricante: natural

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:07:00

32 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 26.910 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,84 Valor Total: 76.424,40

Modelo: maratá Marca/Fabricante: maratá

Detalhe: Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas

A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem

dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:08:48

33 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.970 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,84 Valor Total: 25.474,80

Modelo: maratá Marca/Fabricante: maratá

Detalhe: Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas

A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem

dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:10:56

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.
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34 - Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade, fortificação

com ferro e ácido fólico O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios Embalagem primária plástica de

polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de fabricação e data de

validade Acondicionadas em fardos com 10 kg

Quantidade: 3.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,69 Valor Total: 14.257,60

Modelo: rosa branca Marca/Fabricante: rosa branca

Detalhe: Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade,

fortificação com ferro e ácido fólico O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios Embalagem

primária plástica de polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de

fabricação e data de validade Acondicionadas em fardos com 10 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:11:46

35 - Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem primária contendo 01 kg e informações do

produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Embalagem secundária plástica resistente

com 20 kg

Quantidade: 3.320 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,64 Valor Total: 18.724,80

Modelo: amafil Marca/Fabricante: amafil

Detalhe: Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem primária contendo 01 kg e

informações do produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Embalagem secundária

plástica resistente com 20 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:12:43

36 - Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e

livre de umidade Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte Cada embalagem

contendo 01 kg E embalagem secundária em fardos com 30 kg

Quantidade: 3.300 Sigla: PC

Valor Unitário: 8,49 Valor Total: 28.017,00

Modelo: tia odora Marca/Fabricante: tia odora

Detalhe: Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou

parasitas e livre de umidade Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte Cada

embalagem contendo 01 kg E embalagem secundária em fardos com 30 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:13:51

37 - Fórmula em pó elementar, hipoalergênica, a base de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite, isento de lactose,

galactose, sacarose, frutose e glúten Embalagem lata de 400 grs, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade

Quantidade: 48 Sigla: LT

Valor Unitário: 139,81 Valor Total: 6.710,88

Modelo: nan Marca/Fabricante: nan

Detalhe: Fórmula em pó elementar, hipoalergênica, a base de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite, isento de lactose,

galactose, sacarose, frutose e glúten Embalagem lata de 400 grs, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
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nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:15:02

38 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)

Quantidade: 43.395 Sigla: L

Valor Unitário: 7,43 Valor Total: 322.424,85

Modelo: italac Marca/Fabricante: italac

Detalhe: Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação

do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade,

peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:17:08

39 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)

Quantidade: 14.465 Sigla: L

Valor Unitário: 7,43 Valor Total: 107.474,95

Modelo: italac Marca/Fabricante: italac

Detalhe: Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação

do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade,

peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:17:44

40 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Principal)

Quantidade: 42.390 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 230.601,60

Modelo: italac Marca/Fabricante: italac

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:19:03

41 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
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nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Reservada)

Quantidade: 14.130 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 76.867,20

Modelo: italac Marca/Fabricante: italac

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:19:52

42 - Leite sem lactose, contendo proteína isolada de soja, com soja não transgênica, sabor natural, nutricionalmente completa, isenta de

sacarose Embalagem latas de 400 g

Quantidade: 100 Sigla: LT

Valor Unitário: 24,43 Valor Total: 2.443,00

Modelo: itambé Marca/Fabricante: itambé

Detalhe: Leite sem lactose, contendo proteína isolada de soja, com soja não transgênica, sabor natural, nutricionalmente completa,

isenta de sacarose Embalagem latas de 400 g Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:21:19

43 - Linguiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1ª qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas Embalagem primária

plástica a vácuo com 2,5 kg com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e

embalagem secundária de caixa de papelão com 10 kg

Quantidade: 608 Sigla: PC

Valor Unitário: 27,61 Valor Total: 16.786,88

Modelo: aurora Marca/Fabricante: aurora

Detalhe: Linguiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1ª qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas Embalagem

primária plástica a vácuo com 2,5 kg com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e

validade, e embalagem secundária de caixa de papelão com 10 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:23:37

44 - Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500

grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Isento de

sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg

Quantidade: 20.470 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,94 Valor Total: 60.181,80

Modelo: bonsabor Marca/Fabricante: bonsabor

Detalhe: Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente,

contendo 500 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade Isento de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:24:28

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM
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45 - Maçã vermelha, nacional – de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas de

papelão com 18 kg (Cota Principal)

Quantidade: 13.878 Sigla: KG

Valor Unitário: 9,47 Valor Total: 131.424,66

Modelo: in natura Marca/Fabricante: in natura

Detalhe: Maçã vermelha, nacional 13 de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas

de papelão com 18 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:25:56

46 - Maçã vermelha, nacional – de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas de

papelão com 18 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.626 Sigla: KG

Valor Unitário: 9,47 Valor Total: 43.808,22

Modelo: in natura Marca/Fabricante: in natura

Detalhe: Maçã vermelha, nacional 13 de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas

de papelão com 18 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:28:20

47 - Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídios, de primeira qualidade Com aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à mesma e

deverá está isenta de ranço e outras características indesejáveis, apresentando vedação adequada Devem ser embalados em potes de

polietileno leitoso e resistente Acondicionada em caixas com de 6 kg

Quantidade: 4.224 Sigla: POTE

Valor Unitário: 5,76 Valor Total: 24.330,24

Modelo: primor Marca/Fabricante: primor

Detalhe: Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídios, de primeira qualidade Com aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à

mesma e deverá está isenta de ranço e outras características indesejáveis, apresentando vedação adequada Devem ser embalados em

potes de polietileno leitoso e resistente Acondicionada em caixas com de 6 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:29:10

48 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 25.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,51 Valor Total: 116.358,00

Modelo: zaza Marca/Fabricante: zaza

Detalhe: Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:29:49
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49 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.600 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,51 Valor Total: 38.786,00

Modelo: zaza Marca/Fabricante: zaza

Detalhe: Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:30:28

50 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Principal)

Quantidade: 10.560 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,58 Valor Total: 111.724,80

Modelo: abc Marca/Fabricante: abc

Detalhe: Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:31:06

51 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Reservada)

Quantidade: 3.520 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,58 Valor Total: 37.241,60

Modelo: abc Marca/Fabricante: abc

Detalhe: Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:31:53

52 - Ovo de galinha, coloração branca, tamanho médio, com a casca limpa, integra sem rachaduras e sem deformação Embalados em

bandejas de material descartável com capacidade para 30 (trinta) unidades e apresentar prazo de validade, lote, e embalagem

secundários de papelão, lacradas, limpas, secas e não violadas, resistentes com 12 bandejas

Quantidade: 5.016 Sigla: CRT

Valor Unitário: 15,33 Valor Total: 76.895,28
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Modelo: avine Marca/Fabricante: avine

Detalhe: Ovo de galinha, coloração branca, tamanho médio, com a casca limpa, integra sem rachaduras e sem deformação

Embalados em bandejas de material descartável com capacidade para 30 (trinta) unidades e apresentar prazo de validade, lote, e

embalagem secundários de papelão, lacradas, limpas, secas e não violadas, resistentes com 12 bandejas Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:32:35

53 - Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, gordura

vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária (Cota Principal)

Quantidade: 23.868 Sigla: PC

Valor Unitário: 13,41 Valor Total: 320.069,88

Modelo: bumba pão Marca/Fabricante: bumba pão

Detalhe: Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal,

gordura vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente

identificado com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:33:37

54 - Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, gordura

vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária (Cota Reservada)

Quantidade: 7.956 Sigla: PC

Valor Unitário: 13,41 Valor Total: 106.689,96

Modelo: bumba pão Marca/Fabricante: bumba pão

Detalhe: Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal,

gordura vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente

identificado com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:34:35

55 - Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais deverá se apresentar em

cristais brancos, umidade máxima de 2% com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não

tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal Específica, sem

glúten livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas Embalagem primária em pacote plástico, atóxico, resistentes,

transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos, lacrados com

peso de 30 Kg

Quantidade: 2.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,40 Valor Total: 3.024,00

Modelo: veneza Marca/Fabricante: veneza

Detalhe: Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais deverá se apresentar

em cristais brancos, umidade máxima de 2% com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo

não tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal

Específica, sem glúten livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas Embalagem primária em pacote plástico, atóxico,

resistentes, transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos,

lacrados com peso de 30 Kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:35:47
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56 - Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas

com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg

Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 3,52 Valor Total: 42.768,00

Modelo: robison Marca/Fabricante: robison

Detalhe: Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas

em latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:36:45

57 - Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas com

125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg

Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 4,23 Valor Total: 51.394,50

Modelo: robison Marca/Fabricante: robison

Detalhe: Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descarmadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em

latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:37:26

58 - Suco de fruta integral pasteurizado – uva - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e conservantes

artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá apresentar identificação

na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e embalagem secundária resistente

em caixas com 06 unidades

Quantidade: 270 Sigla: GF

Valor Unitário: 22,77 Valor Total: 6.147,90

Modelo: da fruta Marca/Fabricante: da fruta

Detalhe: Suco de fruta integral pasteurizado 13 uva - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e

conservantes artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá

apresentar identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e

embalagem secundária resistente em caixas com 06 unidades Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:38:10

59 - Suco de fruta integral pasteurizado – goiaba - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e conservantes

artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá apresentar identificação

na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e embalagem secundária resistente

em caixas com 06 unidades

Quantidade: 270 Sigla: GF

Valor Unitário: 20,77 Valor Total: 5.607,90

Modelo: da fruta Marca/Fabricante: da fruta



18/03/2021 Portal de Compras Públicas | Impressão de Propostas

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/3/SessaoPublica/AnalisarPropostas/Imprimir/?ttCD_CHAVE=135325&ttControle=1 60/230

 

Detalhe: Suco de fruta integral pasteurizado 13 goiaba - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e

conservantes artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá

apresentar identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e

embalagem secundária resistente em caixas com 06 unidades Close

Registrado em: 16/03/2021 - 18:38:45

Informações adicionais

PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO E/OU UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME
LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto
10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como
ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência.

Declaro ter ciência que a declaração que fiz sobre meu enquadramento como ME/EPP/COOP conforme a LC 123/2006 NÃO ESTÁ de acordo
com o meu cadastro no sistema, podendo gerar necessidade de comprovação ao final do processo licitatório e constando em ata.

Proposta Registrada

Processo

Número: 07/2021 Número do Processo Interno: 036/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico Abertura: 18/03/2021 - 08:31

Orgão: Prefeitura Municipal de Balsas Município: Balsas / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 18.454 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,83 Valor Total: 70.678,82

Modelo: 3CORAÇÕES Marca/Fabricante: 3CORAÇÕES

Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado. Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten. Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional,

marca do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg. COTA

PRINCIPAL 75%
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Registrado em: 17/03/2021 - 16:06:29

2 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 6.151 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,83 Valor Total: 23.558,33

Modelo: 3CORAÇÕES Marca/Fabricante: 3CORAÇÕES

Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado. Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten. Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional,

marca do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:07:42

3 - Achocolatado em pó solúvel, isento de sacarose, com adoçante a base de edulcorante natural, preparado com ingredientes sãos e

limpos, isento de glúten em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico

ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade, em pacotes de 400 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg E que tenha a expressão na embalagem

primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten

Quantidade: 240 Sigla: PC

Valor Unitário: 10,40 Valor Total: 2.496,00

Modelo: ITALAC Marca/Fabricante: ITALAC

Detalhe: Achocolatado em pó solúvel, isento de sacarose, com adoçante a base de edulcorante natural, preparado com ingredientes

sãos e limpos, isento de glúten em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionado em embalagem de polietileno

atóxico ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade, em pacotes de 400 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg. E que tenha a expressão

na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:56:12

4 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Principal)

Quantidade: 28.373 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 92.495,98

Modelo: ITAJA Marca/Fabricante: ITAJA

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos. Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:08:58

5 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Reservada)
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Quantidade: 9.457 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 30.829,82

Modelo: ITAJA Marca/Fabricante: ITAJA

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos. Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:09:27

6 - Adoçante dietético, à base de edulcorante natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de plástico

atóxico, contendo 80 ml, com identificação nas embalagens dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade

Quantidade: 24 Sigla: FR

Valor Unitário: 6,79 Valor Total: 162,96

Modelo: ZERO CAL Marca/Fabricante: ZERO CAL

Detalhe: Adoçante dietético, à base de edulcorante natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de

plástico atóxico, contendo 80 ml, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 16:09:51

7 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 2.220 Sigla: KG

Valor Unitário: 27,88 Valor Total: 61.893,60

Modelo: IN NATURA Marca/Fabricante: IN NATURA

Detalhe: Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos. Acondicionado em caixa com 10 kg. COTA

PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:10:36

8 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 740 Sigla: KG

Valor Unitário: 27,88 Valor Total: 20.631,20

Modelo: IN NATURA Marca/Fabricante: IN NATURA

Detalhe: Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos. Acondicionado em caixa com 10 kg. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:11:34

9 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais

do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,
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informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Principal)

Quantidade: 64.575 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 354.516,75

Modelo: BUTUÍ Marca/Fabricante: BUTUÍ

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:11:59

10 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a

mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Reservada)

Quantidade: 21.525 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 118.172,25

Modelo: BUTUÍ Marca/Fabricante: BUTUÍ

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:12:28

11 - Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)

Quantidade: 21.836 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,26 Valor Total: 202.201,36

Modelo: CALUZINHO Marca/Fabricante: CALUZINHO

Detalhe: Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml. Na embalagem primária deverá

ter a identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo,

prazo de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:33:26

12 - Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)

Quantidade: 7.278 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,26 Valor Total: 67.394,28

Modelo: CALUZINHO Marca/Fabricante: CALUZINHO

Detalhe: Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml. Na embalagem primária deverá

ter a identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo,

prazo de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%
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Registrado em: 17/03/2021 - 16:33:52

13 - Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços,

queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g,

tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Quantidade: 16.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,67 Valor Total: 75.467,20

Modelo: MARILAN Marca/Fabricante: MARILAN

Detalhe: Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas. Serão rejeitados os biscoitos

quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 16:34:18

14 - Biscoito salgado com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten, deverá ser obtido de

matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem

primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de

papelão com peso de 04 kg

Quantidade: 200 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,62 Valor Total: 1.924,00

Modelo: DALLAS Marca/Fabricante: DALLAS

Detalhe: Biscoito salgado com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten, deverá ser obtido

de matérias primas são e limpas. Serão rejeitados os biscoitos quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais.

Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem

secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 16:35:38

15 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.120 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,42 Valor Total: 65.690,40

Modelo: AMANDA Marca/Fabricante: AMANDA

Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit. b9). Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. COTA

PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:36:09

16 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,42 Valor Total: 21.896,80
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Modelo: AMANDA Marca/Fabricante: AMANDA

Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit. b9). Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:36:39

17 - Biscoito doce com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten Produzido com farinha de trigo

fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos

anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem

secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg

Quantidade: 200 Sigla: PC

Valor Unitário: 8,14 Valor Total: 1.628,00

Modelo: 3DEMAIO Marca/Fabricante: 3DEMAIO

Detalhe: Biscoito doce com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten. Produzido com

farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit. b9). Será rejeitado biscoito quebradiço, mal cozido, queimados e de

caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla

embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 16:38:16

18 - Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo A embalagem primária deverá conter externamente os dados de identificação e

procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs Embalagem secundária em

caixa de papelão com 5 kg

Quantidade: 720 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,05 Valor Total: 3.636,00

Modelo: VIANA Marca/Fabricante: VIANA

Detalhe: Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo. A embalagem primária deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs.

Embalagem secundária em caixa de papelão com 5 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 16:38:42

19 - Cebola “in natura”, bulbos firmes e compactos, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem

ferimentos ou defeitos, firmes e bem desenvolvimento Embalagem deverá ser saco telado reforçado com 20 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,24 Valor Total: 16.200,00

Modelo: IN NATURA Marca/Fabricante: IN NATURA

Detalhe: Cebola 1Cin natura 1D, bulbos firmes e compactos, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio,

uniforme, sem ferimentos ou defeitos, firmes e bem desenvolvimento. Embalagem deverá ser saco telado reforçado com 20 kg.

EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 16:39:16

20 - Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos Embalagem em pacotes de 100 gramas Acondicionados em

caixas com 2,4 kg (24 x100 g)
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Quantidade: 4.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,63 Valor Total: 22.224,00

Modelo: SOCOCO Marca/Fabricante: SOCOCO

Detalhe: Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos. Embalagem em pacotes de 100 gramas.

Acondicionados em caixas com 2,4 kg (24 x100 g). EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 16:40:06

21 - Colorífico pó – colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou rançoso

Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada A embalagem primária do tipo plástica e resistente com

pacotes contendo 100 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,31 Valor Total: 6.550,00

Modelo: SINHÁ Marca/Fabricante: SINHÁ

Detalhe: Colorífico pó 13 colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre

ou rançoso. Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada. A embalagem primária do tipo plástica e

resistente com pacotes contendo 100 grs., com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,

data de fabricação e validade. A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg. EXCLUSIVA

ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 16:40:35

22 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Principal)

Quantidade: 36.846 Sigla: KG

Valor Unitário: 38,34 Valor Total: 1.412.675,64

Modelo: IN NATURA Marca/Fabricante: IN NATURA

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor, cheiro e sabor próprio; sem

manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro no órgão oficial;

endereço de fabricante. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:41:14

23 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Reservada)

Quantidade: 12.281 Sigla: KG

Valor Unitário: 38,34 Valor Total: 470.853,54

Modelo: IN NATURA Marca/Fabricante: IN NATURA

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor, cheiro e sabor próprio; sem

manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro no órgão oficial;

endereço de fabricante. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%
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Registrado em: 17/03/2021 - 16:42:10

24 - Carne bovina em peça – coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor

próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos plástico

transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante (Cota Principal)

Quantidade: 10.868 Sigla: KG

Valor Unitário: 51,43 Valor Total: 558.941,24

Modelo: IN NATURA Marca/Fabricante: IN NATURA

Detalhe: Carne bovina em peça 13 coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor,

cheiro e sabor próprio; sem manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embalagem em

sacos plástico transparente resistente com 05 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro

no órgão oficial; endereço de fabricante. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:42:47

25 - Carne bovina em peça – coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor

próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos plástico

transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante (Cota Reservada)

Quantidade: 3.622 Sigla: KG

Valor Unitário: 51,43 Valor Total: 186.279,46

Modelo: IN NATURA Marca/Fabricante: IN NATURA

Detalhe: Carne bovina em peça 13 coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor,

cheiro e sabor próprio; sem manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embalagem em

sacos plástico transparente resistente com 05 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro

no órgão oficial; endereço de fabricante. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:44:00

26 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,16 Valor Total: 442.216,80

Modelo: SEARA Marca/Fabricante: SEARA

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Embalagem

secundária em caixas com 20 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:44:46

27 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de
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sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,16 Valor Total: 147.405,60

Modelo: SEARA Marca/Fabricante: SEARA

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Embalagem

secundária em caixas com 20 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:45:57

28 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 16,92 Valor Total: 528.411,60

Modelo: SEARA Marca/Fabricante: SEARA

Detalhe: Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência. Embalagem secundária em caixas com 20 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:48:35

29 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 16,92 Valor Total: 176.137,20

Modelo: SEARA Marca/Fabricante: SEARA

Detalhe: Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência. Embalagem secundária em caixas com 20 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:54:24

30 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.795 Sigla: PC

Valor Unitário: 7,07 Valor Total: 90.460,65
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Modelo: LOPEZ Marca/Fabricante: LOPEZ

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg. A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:55:21

31 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.265 Sigla: PC

Valor Unitário: 7,07 Valor Total: 30.153,55

Modelo: LOPEZ Marca/Fabricante: LOPEZ

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg. A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:55:50

32 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 26.910 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,84 Valor Total: 76.424,40

Modelo: XODOMILHO Marca/Fabricante: XODOMILHO

Detalhe: Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela. Isenta de matéria terrosa, parasitos e

larvas. A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs., com identificação na

embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser

plástica e reforçada, lacrada, em fardos com10 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:56:30

33 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.970 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,84 Valor Total: 25.474,80

Modelo: XODOMILHO Marca/Fabricante: XODOMILHO

Detalhe: Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela. Isenta de matéria terrosa, parasitos e

larvas. A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs., com identificação na

embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser

plástica e reforçada, lacrada, em fardos com10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:57:38
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34 - Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade, fortificação

com ferro e ácido fólico O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios Embalagem primária plástica de

polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de fabricação e data de

validade Acondicionadas em fardos com 10 kg

Quantidade: 3.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,69 Valor Total: 14.257,60

Modelo: DONA BENTA Marca/Fabricante: DONA BENTA

Detalhe: Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade,

fortificação com ferro e ácido fólico. O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios. Embalagem

primária plástica de polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de

fabricação e data de validade. Acondicionadas em fardos com 10 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 16:59:43

35 - Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem primária contendo 01 kg e informações do

produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Embalagem secundária plástica resistente

com 20 kg

Quantidade: 3.320 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,64 Valor Total: 18.724,80

Modelo: LOPES Marca/Fabricante: LOPES

Detalhe: Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho. Embalagem primária contendo 01 kg e

informações do produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Embalagem secundária

plástica resistente com 20 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:00:13

36 - Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e

livre de umidade Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte Cada embalagem

contendo 01 kg E embalagem secundária em fardos com 30 kg

Quantidade: 3.300 Sigla: PC

Valor Unitário: 8,49 Valor Total: 28.017,00

Modelo: KI SABOR Marca/Fabricante: KI SABOR

Detalhe: Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou

parasitas e livre de umidade. Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte.

Cada embalagem contendo 01 kg. E embalagem secundária em fardos com 30 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:02:51

37 - Fórmula em pó elementar, hipoalergênica, a base de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite, isento de lactose,

galactose, sacarose, frutose e glúten Embalagem lata de 400 grs, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade

Quantidade: 48 Sigla: LT

Valor Unitário: 139,81 Valor Total: 6.710,88

Modelo: DANONE Marca/Fabricante: DANONE
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Detalhe: Fórmula em pó elementar, hipoalergênica, a base de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite, isento de lactose,

galactose, sacarose, frutose e glúten. Embalagem lata de 400 grs., com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:03:23

38 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)

Quantidade: 43.395 Sigla: L

Valor Unitário: 7,43 Valor Total: 322.424,85

Modelo: LEITMIL Marca/Fabricante: LEITMIL

Detalhe: Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro. Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:04:14

39 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)

Quantidade: 14.465 Sigla: L

Valor Unitário: 7,43 Valor Total: 107.474,95

Modelo: LEITMIL Marca/Fabricante: LEITMIL

Detalhe: Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro. Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:04:42

40 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Principal)

Quantidade: 42.390 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 230.601,60

Modelo: CCGL Marca/Fabricante: CCGL

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados. Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido. Embalagem primária de 200 grs., metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:05:14

41 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido
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Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Reservada)

Quantidade: 14.130 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 76.867,20

Modelo: CCGL Marca/Fabricante: CCGL

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados. Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido. Embalagem primária de 200 grs., metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:06:36

42 - Leite sem lactose, contendo proteína isolada de soja, com soja não transgênica, sabor natural, nutricionalmente completa, isenta de

sacarose Embalagem latas de 400 g

Quantidade: 100 Sigla: LT

Valor Unitário: 24,43 Valor Total: 2.443,00

Modelo: NINHO Marca/Fabricante: NINHO

Detalhe: Leite sem lactose, contendo proteína isolada de soja, com soja não transgênica, sabor natural, nutricionalmente completa,

isenta de sacarose. Embalagem latas de 400 g. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:07:06

43 - Linguiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1ª qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas Embalagem primária

plástica a vácuo com 2,5 kg com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e

embalagem secundária de caixa de papelão com 10 kg

Quantidade: 608 Sigla: PC

Valor Unitário: 27,61 Valor Total: 16.786,88

Modelo: FRICÓ Marca/Fabricante: FRICÓ

Detalhe: Linguiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1ª qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem

primária plástica a vácuo com 2,5 kg com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e

validade, e embalagem secundária de caixa de papelão com 10 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:07:38

44 - Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500

grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Isento de

sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg

Quantidade: 20.470 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,94 Valor Total: 60.181,80

Modelo: BRANDINI Marca/Fabricante: BRANDINI

Detalhe: Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente,

contendo 500 grs., com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade. Isento de sujidades, parasitas larvas e material estranho. Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg. EXCLUSIVA

ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:08:09
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45 - Maçã vermelha, nacional – de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas de

papelão com 18 kg (Cota Principal)

Quantidade: 13.878 Sigla: KG

Valor Unitário: 9,47 Valor Total: 131.424,66

Modelo: IN NATURA Marca/Fabricante: IN NATURA

Detalhe: Maçã vermelha, nacional 13 de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. Embaladas em caixas

de papelão com 18 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:09:07

46 - Maçã vermelha, nacional – de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas de

papelão com 18 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.626 Sigla: KG

Valor Unitário: 5,76 Valor Total: 26.645,76

Modelo: IN NATURA Marca/Fabricante: IN NATURA

Detalhe: Maçã vermelha, nacional 13 de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. Embaladas em caixas

de papelão com 18 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:12:51

47 - Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídios, de primeira qualidade Com aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à mesma e

deverá está isenta de ranço e outras características indesejáveis, apresentando vedação adequada Devem ser embalados em potes de

polietileno leitoso e resistente Acondicionada em caixas com de 6 kg

Quantidade: 4.224 Sigla: POTE

Valor Unitário: 5,76 Valor Total: 24.330,24

Modelo: DELINE Marca/Fabricante: DELINE

Detalhe: Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídios, de primeira qualidade. Com aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à

mesma e deverá está isenta de ranço e outras características Indesejáveis, apresentando vedação adequada. Devem ser embalados

em potes de polietileno leitoso e resistente. Acondicionada em caixas com de 6 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:13:18

48 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 25.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,51 Valor Total: 116.358,00

Modelo: SINHÁ Marca/Fabricante: SINHÁ

Detalhe: Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio. Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs. e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg. COTA PRINCIPAL 75%
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Registrado em: 17/03/2021 - 17:13:46

49 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.600 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,51 Valor Total: 38.786,00

Modelo: SINHÁ Marca/Fabricante: SINHÁ

Detalhe: Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio. Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs. e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:14:24

50 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Principal)

Quantidade: 10.560 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,58 Valor Total: 111.724,80

Modelo: VILA VELHA Marca/Fabricante: VILA VELHA

Detalhe: Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição. Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos. Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:14:49

51 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Reservada)

Quantidade: 3.520 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,58 Valor Total: 37.241,60

Modelo: VILA VELHA Marca/Fabricante: VILA VELHA

Detalhe: Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição. Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos. Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:15:26

52 - Ovo de galinha, coloração branca, tamanho médio, com a casca limpa, integra sem rachaduras e sem deformação Embalados em

bandejas de material descartável com capacidade para 30 (trinta) unidades e apresentar prazo de validade, lote, e embalagem

secundários de papelão, lacradas, limpas, secas e não violadas, resistentes com 12 bandejas

Quantidade: 5.016 Sigla: CRT
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Valor Unitário: 15,33 Valor Total: 76.895,28

Modelo: OVOS BRASIL Marca/Fabricante: OVOS BRASIL

Detalhe: Ovo de galinha, coloração branca, tamanho médio, com a casca limpa, integra sem rachaduras e sem deformação.

Embalados em bandejas de material descartável com capacidade para 30 (trinta) unidades e apresentar prazo de validade, lote, e

embalagem secundários de papelão, lacradas, limpas, secas e não violadas, resistentes com 12 bandejas. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:15:56

53 - Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, gordura

vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária (Cota Principal)

Quantidade: 23.868 Sigla: PC

Valor Unitário: 13,41 Valor Total: 320.069,88

Modelo: PÃES ALIANÇA Marca/Fabricante: PÃES ALIANÇA

Detalhe: Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal,

gordura vegetal e conservante. Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente

identificado com 10 unidades de 50 grs. A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária. COTA

PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:16:47

54 - Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, gordura

vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária (Cota Reservada)

Quantidade: 7.956 Sigla: PC

Valor Unitário: 13,41 Valor Total: 106.689,96

Modelo: PÃES ALIANÇA Marca/Fabricante: PÃES ALIANÇA

Detalhe: Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal,

gordura vegetal e conservante. Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente

identificado com 10 unidades de 50 grs. A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:17:25

55 - Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais deverá se apresentar em

cristais brancos, umidade máxima de 2% com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não

tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal Específica, sem

glúten livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas Embalagem primária em pacote plástico, atóxico, resistentes,

transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos, lacrados com

peso de 30 Kg

Quantidade: 2.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,40 Valor Total: 3.024,00

Modelo: BOM DE MESA Marca/Fabricante: BOM DE MESA

Detalhe: Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais; deverá se apresentar

em cristais brancos, umidade máxima de 2%; com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo

não tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal

Específica, sem glúten; livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas. Embalagem primária em pacote plástico, atóxico,
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resistentes, transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos,

lacrados com peso de 30 Kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:19:15

56 - Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas

com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg

Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 3,52 Valor Total: 42.768,00

Modelo: PALMEIRA Marca/Fabricante: PALMEIRA

Detalhe: Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas. Embaladas

em latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:20:25

57 - Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas com

125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg

Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 4,23 Valor Total: 51.394,50

Modelo: PALMEIRA Marca/Fabricante: PALMEIRA

Detalhe: Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras,descamadas, não estufadas ou amassadas. Embaladas em

latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:21:16

58 - Suco de fruta integral pasteurizado – uva - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e conservantes

artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá apresentar identificação

na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e embalagem secundária resistente

em caixas com 06 unidades

Quantidade: 270 Sigla: GF

Valor Unitário: 22,77 Valor Total: 6.147,90

Modelo: AURORA Marca/Fabricante: AURORA

Detalhe: Suco de fruta integral pasteurizado 13 uva - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e

conservantes artificiais. Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá

apresentar identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e

embalagem secundária resistente em caixas com 06 unidades. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:22:33

59 - Suco de fruta integral pasteurizado – goiaba - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e conservantes

artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá apresentar identificação

na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e embalagem secundária resistente

em caixas com 06 unidades
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Quantidade: 270 Sigla: GF

Valor Unitário: 20,77 Valor Total: 5.607,90

Modelo: AURORA Marca/Fabricante: AURORA

Detalhe: Suco de fruta integral pasteurizado 13 goiaba - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e

conservantes artificiais. Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá

apresentar identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e

embalagem secundária resistente em caixas com 06 unidades. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:23:02

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM
PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO E/OU UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME
LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto
10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como
ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 07/2021 Número do Processo Interno: 036/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico Abertura: 18/03/2021 - 08:31

Orgão: Prefeitura Municipal de Balsas Município: Balsas / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

4 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação
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nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Principal)

Quantidade: 28.373 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 92.495,98

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: BLANCO

Detalhe: "Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos. Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA PRINCIPAL 75%"

Registrado em: 17/03/2021 - 12:18:00

5 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 9.457 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 30.829,82

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: BLANCO

Detalhe: "Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos. Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%"

Registrado em: 17/03/2021 - 12:18:40

7 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 2.220 Sigla: KG

Valor Unitário: 27,88 Valor Total: 61.893,60

Modelo: KG Marca/Fabricante: IN NATURA

Detalhe: "Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos. Acondicionado em caixa com 10 kg. COTA

PRINCIPAL 75%"

Registrado em: 17/03/2021 - 12:19:27

8 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 740 Sigla: KG

Valor Unitário: 27,88 Valor Total: 20.631,20

Modelo: KG Marca/Fabricante: IN NATURA

Detalhe: "Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos. Acondicionado em caixa com 10 kg. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25%"

Registrado em: 17/03/2021 - 12:20:08

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
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9 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais

do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Principal)

Quantidade: 64.575 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 354.516,75

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: TIA DORA

Detalhe: "Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA PRINCIPAL 75%"

Registrado em: 17/03/2021 - 12:24:04

10 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a

mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Reservada)

Quantidade: 21.525 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 118.172,25

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: TIA DORA

Detalhe: "Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%"

Registrado em: 17/03/2021 - 12:24:32

13 - Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços,

queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g,

tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Quantidade: 16.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,67 Valor Total: 75.467,20

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: TRIGOLINO

Detalhe: "Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas. Serão rejeitados os biscoitos

quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. EXCLUSIVA

ME/EPP/MEI"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:19:39

15 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.120 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,42 Valor Total: 65.690,40
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Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: TRIGOLINO

Detalhe: "Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit. b9). Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. COTA

PRINCIPAL 75%"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:20:59

16 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,42 Valor Total: 21.896,80

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: TRIGOLINO

Detalhe: "Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit. b9). Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25%"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:21:54

18 - Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo A embalagem primária deverá conter externamente os dados de identificação e

procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs Embalagem secundária em

caixa de papelão com 5 kg

Quantidade: 720 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,05 Valor Total: 3.636,00

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: MARATA

Detalhe: "Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo. A embalagem primária deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs.

Embalagem secundária em caixa de papelão com 5 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:23:10

20 - Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos Embalagem em pacotes de 100 gramas Acondicionados em

caixas com 2,4 kg (24 x100 g)

Quantidade: 4.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,63 Valor Total: 22.224,00

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: BOM COC

Detalhe: "Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos. Embalagem em pacotes de 100 gramas.

Acondicionados em caixas com 2,4 kg (24 x100 g). EXCLUSIVA ME/EPP/MEI"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:23:56

21 - Colorífico pó – colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou rançoso

Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada A embalagem primária do tipo plástica e resistente com

pacotes contendo 100 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg
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Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,31 Valor Total: 6.550,00

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: SÃO BRAZ

Detalhe: "Colorífico pó 13 colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre

ou rançoso. Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada. A embalagem primária do tipo plástica e

resistente com pacotes contendo 100 grs., com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,

data de fabricação e validade. A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg. EXCLUSIVA

ME/EPP/MEI"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:24:41

26 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,16 Valor Total: 442.216,80

Modelo: KG Marca/Fabricante: FRIATO

Detalhe: "Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Embalagem

secundária em caixas com 20 kg. COTA PRINCIPAL 75%"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:29:13

27 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,16 Valor Total: 147.405,60

Modelo: KG Marca/Fabricante: FRIATO

Detalhe: "Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Embalagem

secundária em caixas com 20 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:29:34

28 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 16,92 Valor Total: 528.411,60

Modelo: KG Marca/Fabricante: FRITO

Detalhe: "Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico
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transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência. Embalagem secundária em caixas com 20 kg. COTA PRINCIPAL 75%"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:30:10

29 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 16,92 Valor Total: 176.137,20

Modelo: KG Marca/Fabricante: FRIATO

Detalhe: "Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência. Embalagem secundária em caixas com 20 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:30:35

30 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.795 Sigla: PC

Valor Unitário: 7,07 Valor Total: 90.460,65

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: IRMÃOS FARIAS

Detalhe: "Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg. A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg. COTA PRINCIPAL 75%"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:31:07

31 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.265 Sigla: PC

Valor Unitário: 7,07 Valor Total: 30.153,55

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: IRMÃOS FARIAS

Detalhe: "Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg. A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:31:56

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854,
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32 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 26.910 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,84 Valor Total: 76.424,40

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: NORDESTINO

Detalhe: "Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela. Isenta de matéria terrosa, parasitos e

larvas. A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs., com identificação na

embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser

plástica e reforçada, lacrada, em fardos com10 kg. COTA PRINCIPAL 75%"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:33:17

33 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.970 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,84 Valor Total: 25.474,80

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: NORDESTINO

Detalhe: "Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela. Isenta de matéria terrosa, parasitos e

larvas. A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs., com identificação na

embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser

plástica e reforçada, lacrada, em fardos com10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:34:29

34 - Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade, fortificação

com ferro e ácido fólico O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios Embalagem primária plástica de

polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de fabricação e data de

validade Acondicionadas em fardos com 10 kg

Quantidade: 3.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,69 Valor Total: 14.257,60

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: ROSA BRANCA

Detalhe: "Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade,

fortificação com ferro e ácido fólico. O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios. Embalagem

primária plástica de polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de

fabricação e data de validade. Acondicionadas em fardos com 10 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:36:37

35 - Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem primária contendo 01 kg e informações do

produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Embalagem secundária plástica resistente

com 20 kg
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Quantidade: 3.320 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,64 Valor Total: 18.724,80

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: AMAFIL

Detalhe: "Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho. Embalagem primária contendo 01 kg e

informações do produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Embalagem secundária

plástica resistente com 20 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:37:26

36 - Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e

livre de umidade Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte Cada embalagem

contendo 01 kg E embalagem secundária em fardos com 30 kg

Quantidade: 3.300 Sigla: PC

Valor Unitário: 8,49 Valor Total: 28.017,00

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: SAN REI

Detalhe: "Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou

parasitas e livre de umidade. Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte.

Cada embalagem contendo 01 kg. E embalagem secundária em fardos com 30 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:37:55

38 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)

Quantidade: 43.395 Sigla: L

Valor Unitário: 7,43 Valor Total: 322.424,85

Modelo: LITROS Marca/Fabricante: BATAVO

Detalhe: "Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro. Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação. COTA PRINCIPAL 75%"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:38:41

39 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)

Quantidade: 14.465 Sigla: L

Valor Unitário: 7,43 Valor Total: 107.474,95

Modelo: LITROS Marca/Fabricante: BATAVO

Detalhe: "Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro. Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:39:20

40 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
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nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Principal)

Quantidade: 42.390 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 230.601,60

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: ITALAC

Detalhe: "Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados. Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido. Embalagem primária de 200 grs., metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg. COTA PRINCIPAL 75%"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:40:05

41 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Reservada)

Quantidade: 14.130 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 76.867,20

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: ITALAC

Detalhe: "Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados. Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido. Embalagem primária de 200 grs., metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:40:44

44 - Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500

grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Isento de

sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg

Quantidade: 20.470 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,94 Valor Total: 60.181,80

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: ESTRELA

Detalhe: "Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente,

contendo 500 grs., com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade. Isento de sujidades, parasitas larvas e material estranho. Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg. EXCLUSIVA

ME/EPP/MEI"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:42:15

45 - Maçã vermelha, nacional – de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas de

papelão com 18 kg (Cota Principal)

Quantidade: 13.878 Sigla: KG
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Valor Unitário: 9,47 Valor Total: 131.424,66

Modelo: KG Marca/Fabricante: IN NATURA

Detalhe: "Maçã vermelha, nacional 13 de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g,

no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. Embaladas em

caixas de papelão com 18 kg. COTA PRINCIPAL 75%"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:42:58

46 - Maçã vermelha, nacional – de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas de

papelão com 18 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.626 Sigla: KG

Valor Unitário: 9,47 Valor Total: 43.808,22

Modelo: KG Marca/Fabricante: IN NATURA

Detalhe: "Maçã vermelha, nacional 13 de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g,

no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. Embaladas em

caixas de papelão com 18 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:44:00

47 - Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídios, de primeira qualidade Com aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à mesma e

deverá está isenta de ranço e outras características indesejáveis, apresentando vedação adequada Devem ser embalados em potes de

polietileno leitoso e resistente Acondicionada em caixas com de 6 kg

Quantidade: 4.224 Sigla: POTE

Valor Unitário: 5,76 Valor Total: 24.330,24

Modelo: POTES Marca/Fabricante: VIGOR

Detalhe: "Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídios, de primeira qualidade. Com aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à

mesma e deverá está isenta de ranço e outras características indesejáveis, apresentando vedação adequada. Devem ser embalados

em potes de polietileno leitoso e resistente. Acondicionada em caixas com de 6 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:44:35

48 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 25.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,51 Valor Total: 116.358,00

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: MARIZA

Detalhe: "Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio. Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs. e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg. COTA PRINCIPAL 75%"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:46:20

49 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Reservada)
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Quantidade: 8.600 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,51 Valor Total: 38.786,00

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: MARIZA

Detalhe: "Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio. Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs. e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:46:33

50 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Principal)

Quantidade: 10.560 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,58 Valor Total: 111.724,80

Modelo: GARRAFAS Marca/Fabricante: SINHÁ

Detalhe: "Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição. Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos. Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades. COTA PRINCIPAL 75%"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:47:05

51 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Reservada)

Quantidade: 3.520 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,58 Valor Total: 37.241,60

Modelo: GARRAFAS Marca/Fabricante: SINHÁ

Detalhe: "Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição. Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos. Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:47:37

53 - Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, gordura

vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária (Cota Principal)

Quantidade: 23.868 Sigla: PC

Valor Unitário: 13,41 Valor Total: 320.069,88

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: BUMBA MEU PÃO

Detalhe: "Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal,

gordura vegetal e conservante. Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente

identificado com 10 unidades de 50 grs. A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária. COTA

PRINCIPAL 75%"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:48:19
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54 - Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, gordura

vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária (Cota Reservada)

Quantidade: 7.956 Sigla: PC

Valor Unitário: 13,41 Valor Total: 106.689,96

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: BUMBA MEU PÃO

Detalhe: "Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal,

gordura vegetal e conservante. Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente

identificado com 10 unidades de 50 grs. A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25%"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:48:51

55 - Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais deverá se apresentar em

cristais brancos, umidade máxima de 2% com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não

tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal Específica, sem

glúten livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas Embalagem primária em pacote plástico, atóxico, resistentes,

transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos, lacrados com

peso de 30 Kg

Quantidade: 2.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,40 Valor Total: 3.024,00

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: BOM DE MESA

Detalhe: "Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais; deverá se apresentar

em cristais brancos, umidade máxima de 2%; com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo

não tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal

Específica, sem glúten; livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas. Embalagem primária em pacote plástico, atóxico,

resistentes, transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos,

lacrados com peso de 30 Kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:49:48

56 - Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas

com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg

Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 3,52 Valor Total: 42.768,00

Modelo: LATAS Marca/Fabricante: ROBINSON CRUSOE

Detalhe: "Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas. Embaladas

em latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:50:30

57 - Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas com

125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg
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Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 4,23 Valor Total: 51.394,50

Modelo: LATAS Marca/Fabricante: ROBINSON CRUSOE

Detalhe: "Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas. Embaladas

em latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI"

Registrado em: 17/03/2021 - 14:50:57

Informações adicionais

de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM
PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO E/OU UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME
LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto
10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como
ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 07/2021 Número do Processo Interno: 036/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico Abertura: 18/03/2021 - 08:31

Orgão: Prefeitura Municipal de Balsas Município: Balsas / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 18.454 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,83 Valor Total: 70.678,82

Modelo: em pó Marca/Fabricante: 3 corações
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Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado. Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten. Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional,

marca do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg. COTA

PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:02:44

2 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 6.151 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,83 Valor Total: 23.558,33

Modelo: em pó Marca/Fabricante: 3 coração

Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado. Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten. Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional,

marca do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg. COTA

PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:03:52

3 - Achocolatado em pó solúvel, isento de sacarose, com adoçante a base de edulcorante natural, preparado com ingredientes sãos e

limpos, isento de glúten em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico

ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade, em pacotes de 400 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg E que tenha a expressão na embalagem

primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten

Quantidade: 240 Sigla: PC

Valor Unitário: 10,40 Valor Total: 2.496,00

Modelo: em pó Marca/Fabricante: 3 corações

Detalhe: Achocolatado em pó solúvel, isento de sacarose, com adoçante a base de edulcorante natural, preparado com ingredientes

sãos e limpos, isento de glúten em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionado em embalagem de polietileno

atóxico ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade, em pacotes de 400 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg. E que tenha a expressão

na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 16:05:40

4 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Principal)

Quantidade: 28.373 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 92.495,98

Modelo: cristal Marca/Fabricante: ennebe

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos. Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:06:51
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5 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 9.457 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 30.829,82

Modelo: cristal Marca/Fabricante: ennebe

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos. Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:08:20

7 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 2.220 Sigla: KG

Valor Unitário: 19,45 Valor Total: 43.179,00

Modelo: cabeça inteira, de boa qualidade Marca/Fabricante: mattos

Detalhe: Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos. Acondicionado em caixa com 10 kg. COTA

PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:09:24

8 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 740 Sigla: KG

Valor Unitário: 19,45 Valor Total: 14.393,00

Modelo: cabeça Marca/Fabricante: mattos

Detalhe: Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos. Acondicionado em caixa com 10 kg. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:11:51

9 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais

do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Principal)

Quantidade: 64.575 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 354.516,75

Modelo: tipo 1 Marca/Fabricante: doura

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA PRINCIPAL 75%
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Registrado em: 17/03/2021 - 16:12:56

10 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a

mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Reservada)

Quantidade: 21.525 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 118.172,25

Modelo: tipo 1 Marca/Fabricante: doura

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:14:10

13 - Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços,

queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g,

tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Quantidade: 16.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,50 Valor Total: 72.720,00

Modelo: salgado Marca/Fabricante: PREDILETTO

Detalhe: Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas. Serão rejeitados os biscoitos

quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 16:15:47

14 - Biscoito salgado com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten, deverá ser obtido de

matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem

primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de

papelão com peso de 04 kg

Quantidade: 200 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,50 Valor Total: 900,00

Modelo: salgado Marca/Fabricante: PREDILETTO

Detalhe: Biscoito salgado com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten, deverá ser obtido

de matérias primas são e limpas. Serão rejeitados os biscoitos quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais.

Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem

secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 16:17:20

15 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.120 Sigla: PC
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Valor Unitário: 4,40 Valor Total: 53.328,00

Modelo: tipo maisena Marca/Fabricante: 3 de maio

Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit. b9). Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. COTA

PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:18:17

16 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,40 Valor Total: 17.776,00

Modelo: tipo maisena Marca/Fabricante: 3 de maio

Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit. b9). Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25%.

Registrado em: 17/03/2021 - 16:19:43

18 - Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo A embalagem primária deverá conter externamente os dados de identificação e

procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs Embalagem secundária em

caixa de papelão com 5 kg

Quantidade: 720 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,99 Valor Total: 3.592,80

Modelo: em pó Marca/Fabricante: PRINCIPAL

Detalhe: Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo. A embalagem primária deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs.

Embalagem secundária em caixa de papelão com 5 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI.

Registrado em: 17/03/2021 - 16:21:49

21 - Colorífico pó – colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou rançoso

Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada A embalagem primária do tipo plástica e resistente com

pacotes contendo 100 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 0,90 Valor Total: 4.500,00

Modelo: em pó Marca/Fabricante: DONA CLARA

Detalhe: Colorífico pó 13 colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre

ou rançoso. Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada. A embalagem primária do tipo plástica e

resistente com pacotes contendo 100 grs., com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,

data de fabricação e validade. A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg. EXCLUSIVA

ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 16:23:26
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22 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Principal)

Quantidade: 36.846 Sigla: KG

Valor Unitário: 37,59 Valor Total: 1.385.041,14

Modelo: moída congelada de 1ª qualidade Marca/Fabricante: fribal

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor, cheiro e sabor próprio; sem

manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro no órgão oficial;

endereço de fabricante. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:24:28

23 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Reservada)

Quantidade: 12.281 Sigla: KG

Valor Unitário: 37,59 Valor Total: 461.642,79

Modelo: moída congelada de 1ª qualidade Marca/Fabricante: fribal

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor, cheiro e sabor próprio; sem

manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro no órgão oficial;

endereço de fabricante. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:25:19

26 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,00 Valor Total: 437.220,00

Modelo: peito congelada, Marca/Fabricante: agrodele

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Embalagem

secundária em caixas com 20 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:27:40

27 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)
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Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,00 Valor Total: 145.740,00

Modelo: peito congelada, Marca/Fabricante: agrodele

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Embalagem

secundária em caixas com 20 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:28:21

30 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.795 Sigla: PC

Valor Unitário: 6,99 Valor Total: 89.437,05

Modelo: branca tipo 1, Marca/Fabricante: natural

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg. A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:30:42

31 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.265 Sigla: PC

Valor Unitário: 6,99 Valor Total: 29.812,35

Modelo: branca tipo 1 Marca/Fabricante: natural

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg. A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:31:43

32 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 26.910 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,69 Valor Total: 72.387,90

Modelo: milho flocada Marca/Fabricante: nordestino

Detalhe: Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela. Isenta de matéria terrosa, parasitos e

larvas. A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs., com identificação na
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embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser

plástica e reforçada, lacrada, em fardos com10 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:32:40

33 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.970 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,69 Valor Total: 24.129,30

Modelo: milho flocada Marca/Fabricante: nordestino

Detalhe: Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela. Isenta de matéria terrosa, parasitos e

larvas. A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs., com identificação na

embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser

plástica e reforçada, lacrada, em fardos com10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:33:43

36 - Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e

livre de umidade Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte Cada embalagem

contendo 01 kg E embalagem secundária em fardos com 30 kg

Quantidade: 3.300 Sigla: PC

Valor Unitário: 8,49 Valor Total: 28.017,00

Modelo: Feijão - de primeira qualidade, Marca/Fabricante: natural

Detalhe: Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou

parasitas e livre de umidade. Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte.

Cada embalagem contendo 01 kg. E embalagem secundária em fardos com 30 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 16:35:47

40 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Principal)

Quantidade: 42.390 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,39 Valor Total: 228.482,10

Modelo: em pó integral Marca/Fabricante: italac

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados. Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido. Embalagem primária de 200 grs., metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:37:35

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
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41 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Reservada)

Quantidade: 14.130 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,39 Valor Total: 76.160,70

Modelo: em pó integral Marca/Fabricante: italac

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados. Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido. Embalagem primária de 200 grs., metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 16:38:26

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM
PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO E/OU UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME
LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto
10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como
ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 07/2021 Número do Processo Interno: 036/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico Abertura: 18/03/2021 - 08:31

Orgão: Prefeitura Municipal de Balsas Município: Balsas / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital
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Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 18.454 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,83 Valor Total: 70.678,82

Modelo: 3 CORAÇÕES Marca/Fabricante: 3 CORAÇÕES

Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado. Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten. Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional,

marca do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg. COTA

PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:02:15

2 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 6.151 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,83 Valor Total: 23.558,33

Modelo: 3 CORAÇÕES Marca/Fabricante: 3 CORAÇÕES

Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado. Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten. Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional,

marca do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:02:59

3 - Achocolatado em pó solúvel, isento de sacarose, com adoçante a base de edulcorante natural, preparado com ingredientes sãos e

limpos, isento de glúten em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico

ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade, em pacotes de 400 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg E que tenha a expressão na embalagem

primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten

Quantidade: 240 Sigla: PC

Valor Unitário: 10,40 Valor Total: 2.496,00

Modelo: ITALAC Marca/Fabricante: ITALAC

Detalhe: Achocolatado em pó solúvel, isento de sacarose, com adoçante a base de edulcorante natural, preparado com ingredientes

sãos e limpos, isento de glúten em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionado em embalagem de polietileno

atóxico ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade, em pacotes de 400 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg. E que tenha a expressão

na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 18:03:50

4 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação



18/03/2021 Portal de Compras Públicas | Impressão de Propostas

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/3/SessaoPublica/AnalisarPropostas/Imprimir/?ttCD_CHAVE=135325&ttControle=1 99/230

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Principal)

Quantidade: 28.373 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 92.495,98

Modelo: CRISTAL Marca/Fabricante: CRISTAL

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos. Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:06:46

5 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 9.457 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 30.829,82

Modelo: CRISTAL Marca/Fabricante: CRISTAL

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos. Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:09:24

6 - Adoçante dietético, à base de edulcorante natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de plástico

atóxico, contendo 80 ml, com identificação nas embalagens dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade

Quantidade: 24 Sigla: FR

Valor Unitário: 6,79 Valor Total: 162,96

Modelo: ADOCYL Marca/Fabricante: ADOCYL

Detalhe: Adoçante dietético, à base de edulcorante natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de

plástico atóxico, contendo 80 ml, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 18:10:07

7 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 2.220 Sigla: KG

Valor Unitário: 27,88 Valor Total: 61.893,60

Modelo: REGIONAL Marca/Fabricante: REGIONAL

Detalhe: Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos. Acondicionado em caixa com 10 kg. COTA

PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:11:14

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
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8 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 740 Sigla: KG

Valor Unitário: 27,88 Valor Total: 20.631,20

Modelo: REGIONAL Marca/Fabricante: REGIONAL

Detalhe: Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos. Acondicionado em caixa com 10 kg. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:12:02

9 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais

do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Principal)

Quantidade: 64.575 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 354.516,75

Modelo: PAINHO Marca/Fabricante: PAINHO

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:12:47

10 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a

mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Reservada)

Quantidade: 21.525 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 118.172,25

Modelo: PAINHO Marca/Fabricante: PAINHO

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:13:29

11 - Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)

Quantidade: 21.836 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,26 Valor Total: 202.201,36

Modelo: CALUZINHO Marca/Fabricante: CALUZINHO
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Detalhe: Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml. Na embalagem primária deverá

ter a identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo,

prazo de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:15:30

12 - Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)

Quantidade: 7.278 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,26 Valor Total: 67.394,28

Modelo: CALUZINHO Marca/Fabricante: CALUZINHO

Detalhe: Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml. Na embalagem primária deverá

ter a identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo,

prazo de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:16:17

13 - Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços,

queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g,

tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Quantidade: 16.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,67 Valor Total: 75.467,20

Modelo: VIVALE Marca/Fabricante: VIVALE

Detalhe: Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas. Serão rejeitados os biscoitos

quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 18:17:12

14 - Biscoito salgado com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten, deverá ser obtido de

matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem

primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de

papelão com peso de 04 kg

Quantidade: 200 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,62 Valor Total: 1.924,00

Modelo: DALLAS Marca/Fabricante: DALLAS

Detalhe: Biscoito salgado com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten, deverá ser obtido

de matérias primas são e limpas. Serão rejeitados os biscoitos quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais.

Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem

secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 18:18:04

15 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Principal)
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Quantidade: 12.120 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,42 Valor Total: 65.690,40

Modelo: ESTRELA Marca/Fabricante: ESTRELA

Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit. b9). Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. COTA

PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:18:49

16 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,42 Valor Total: 21.896,80

Modelo: ESTRELA Marca/Fabricante: ESTRELA

Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit. b9). Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:19:47

17 - Biscoito doce com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten Produzido com farinha de trigo

fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos

anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem

secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg

Quantidade: 200 Sigla: PC

Valor Unitário: 8,14 Valor Total: 1.628,00

Modelo: 3 DE MAIO Marca/Fabricante: 3 DE MAIO

Detalhe: Biscoito doce com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten. Produzido com

farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit. b9). Será rejeitado biscoito quebradiço, mal cozido, queimados e de

caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla

embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 18:21:09

18 - Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo A embalagem primária deverá conter externamente os dados de identificação e

procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs Embalagem secundária em

caixa de papelão com 5 kg

Quantidade: 720 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,05 Valor Total: 3.636,00

Modelo: MELITTA Marca/Fabricante: MELITTA

Detalhe: Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo. A embalagem primária deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs.

Embalagem secundária em caixa de papelão com 5 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 18:22:22
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19 - Cebola “in natura”, bulbos firmes e compactos, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem

ferimentos ou defeitos, firmes e bem desenvolvimento Embalagem deverá ser saco telado reforçado com 20 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,24 Valor Total: 16.200,00

Modelo: REGIONAL Marca/Fabricante: REGIONAL

Detalhe: Cebola 1Cin natura 1D, bulbos firmes e compactos, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio,

uniforme, sem ferimentos ou defeitos, firmes e bem desenvolvimento. Embalagem deverá ser saco telado reforçado com 20 kg.

EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 18:23:07

20 - Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos Embalagem em pacotes de 100 gramas Acondicionados em

caixas com 2,4 kg (24 x100 g)

Quantidade: 4.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,63 Valor Total: 22.224,00

Modelo: BOMCOCO Marca/Fabricante: BOMCOCO

Detalhe: Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos. Embalagem em pacotes de 100 gramas.

Acondicionados em caixas com 2,4 kg (24 x100 g). EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 18:23:50

21 - Colorífico pó – colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou rançoso

Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada A embalagem primária do tipo plástica e resistente com

pacotes contendo 100 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,31 Valor Total: 6.550,00

Modelo: MARIZA Marca/Fabricante: MARIZA

Detalhe: Colorífico pó 13 colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre

ou rançoso. Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada. A embalagem primária do tipo plástica e

resistente com pacotes contendo 100 grs., com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,

data de fabricação e validade. A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg. EXCLUSIVA

ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 18:24:48

22 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Principal)

Quantidade: 36.846 Sigla: KG

Valor Unitário: 38,34 Valor Total: 1.412.675,64

Modelo: FRIBAL Marca/Fabricante: FRIBAL

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor, cheiro e sabor próprio; sem

manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embaladas em sacos plástico transparente
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resistente contendo 02 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro no órgão oficial;

endereço de fabricante. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:29:39

23 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Reservada)

Quantidade: 12.281 Sigla: KG

Valor Unitário: 38,34 Valor Total: 470.853,54

Modelo: FRIBAL Marca/Fabricante: FRIBAL

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor, cheiro e sabor próprio; sem

manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro no órgão oficial;

endereço de fabricante. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:30:26

24 - Carne bovina em peça – coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor

próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos plástico

transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante (Cota Principal)

Quantidade: 10.868 Sigla: KG

Valor Unitário: 51,43 Valor Total: 558.941,24

Modelo: FRIBAL Marca/Fabricante: FRIBAL

Detalhe: Carne bovina em peça 13 coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor,

cheiro e sabor próprio; sem manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embalagem em

sacos plástico transparente resistente com 05 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro

no órgão oficial; endereço de fabricante. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:31:29

25 - Carne bovina em peça – coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor

próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos plástico

transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante (Cota Reservada)

Quantidade: 3.622 Sigla: KG

Valor Unitário: 51,43 Valor Total: 186.279,46

Modelo: FRIBAL Marca/Fabricante: FRIBAL

Detalhe: Carne bovina em peça 13 coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor,

cheiro e sabor próprio; sem manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embalagem em

sacos plástico transparente resistente com 05 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro

no órgão oficial; endereço de fabricante. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:32:10

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
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26 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,16 Valor Total: 442.216,80

Modelo: SADIA Marca/Fabricante: SADIA

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Embalagem

secundária em caixas com 20 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:32:57

27 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,16 Valor Total: 147.405,60

Modelo: SADIA Marca/Fabricante: SADIA

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Embalagem

secundária em caixas com 20 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:33:32

28 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 16,92 Valor Total: 528.411,60

Modelo: SADIA Marca/Fabricante: SADIA

Detalhe: Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência. Embalagem secundária em caixas com 20 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:34:12

29 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)



18/03/2021 Portal de Compras Públicas | Impressão de Propostas

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/3/SessaoPublica/AnalisarPropostas/Imprimir/?ttCD_CHAVE=135325&ttControle=1 106/230

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 16,92 Valor Total: 176.137,20

Modelo: SADIA Marca/Fabricante: SADIA

Detalhe: Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência. Embalagem secundária em caixas com 20 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:34:52

30 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.795 Sigla: PC

Valor Unitário: 7,07 Valor Total: 90.460,65

Modelo: LOPEZ Marca/Fabricante: LOPEZ

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg. A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:35:44

31 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.265 Sigla: PC

Valor Unitário: 7,07 Valor Total: 30.153,55

Modelo: LOPEZ Marca/Fabricante: LOPEZ

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg. A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:36:39

32 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 26.910 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,84 Valor Total: 76.424,40

Modelo: JUPI Marca/Fabricante: JUPI

Detalhe: Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela. Isenta de matéria terrosa, parasitos e

larvas. A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs., com identificação na
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embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser

plástica e reforçada, lacrada, em fardos com10 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:37:26

33 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.970 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,84 Valor Total: 25.474,80

Modelo: JUPI Marca/Fabricante: JUPI

Detalhe: Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela. Isenta de matéria terrosa, parasitos e

larvas. A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs., com identificação na

embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser

plástica e reforçada, lacrada, em fardos com10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:38:10

34 - Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade, fortificação

com ferro e ácido fólico O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios Embalagem primária plástica de

polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de fabricação e data de

validade Acondicionadas em fardos com 10 kg

Quantidade: 3.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,69 Valor Total: 14.257,60

Modelo: ROSA BRANCA Marca/Fabricante: ROSA BRANCA

Detalhe: Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade,

fortificação com ferro e ácido fólico. O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios. Embalagem

primária plástica de polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de

fabricação e data de validade. Acondicionadas em fardos com 10 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 18:38:56

35 - Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem primária contendo 01 kg e informações do

produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Embalagem secundária plástica resistente

com 20 kg

Quantidade: 3.320 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,64 Valor Total: 18.724,80

Modelo: DO ZÉ Marca/Fabricante: DO ZÉ

Detalhe: Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho. Embalagem primária contendo 01 kg e

informações do produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Embalagem secundária

plástica resistente com 20 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 18:39:39

36 - Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e

livre de umidade Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte Cada embalagem

contendo 01 kg E embalagem secundária em fardos com 30 kg
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Quantidade: 3.300 Sigla: PC

Valor Unitário: 8,49 Valor Total: 28.017,00

Modelo: TIA DORA Marca/Fabricante: TIA DORA

Detalhe: Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou

parasitas e livre de umidade. Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte.

Cada embalagem contendo 01 kg. E embalagem secundária em fardos com 30 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 18:40:21

37 - Fórmula em pó elementar, hipoalergênica, a base de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite, isento de lactose,

galactose, sacarose, frutose e glúten Embalagem lata de 400 grs, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade

Quantidade: 48 Sigla: LT

Valor Unitário: 139,81 Valor Total: 6.710,88

Modelo: DANONE Marca/Fabricante: DANONE

Detalhe: Fórmula em pó elementar, hipoalergênica, a base de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite, isento de lactose,

galactose, sacarose, frutose e glúten. Embalagem lata de 400 grs., com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 18:41:07

38 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)

Quantidade: 43.395 Sigla: L

Valor Unitário: 7,43 Valor Total: 322.424,85

Modelo: PAULISTA Marca/Fabricante: PAULISTA

Detalhe: Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro. Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:41:54

39 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)

Quantidade: 14.465 Sigla: L

Valor Unitário: 7,43 Valor Total: 107.474,95

Modelo: PAULISTA Marca/Fabricante: PAULISTA

Detalhe: Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro. Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:42:39

40 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido



18/03/2021 Portal de Compras Públicas | Impressão de Propostas

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/3/SessaoPublica/AnalisarPropostas/Imprimir/?ttCD_CHAVE=135325&ttControle=1 109/230

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Principal)

Quantidade: 42.390 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 230.601,60

Modelo: PIRACANJUBA Marca/Fabricante: PIRACANJUBA

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados. Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido. Embalagem primária de 200 grs., metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:43:30

41 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Reservada)

Quantidade: 14.130 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 76.867,20

Modelo: PIRACANJUBA Marca/Fabricante: PIRACANJUBA

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados. Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido. Embalagem primária de 200 grs., metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:44:22

42 - Leite sem lactose, contendo proteína isolada de soja, com soja não transgênica, sabor natural, nutricionalmente completa, isenta de

sacarose Embalagem latas de 400 g

Quantidade: 100 Sigla: LT

Valor Unitário: 24,43 Valor Total: 2.443,00

Modelo: NESTLE Marca/Fabricante: NESTLE

Detalhe: Leite sem lactose, contendo proteína isolada de soja, com soja não transgênica, sabor natural, nutricionalmente completa,

isenta de sacarose. Embalagem latas de 400 g. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 18:45:07

43 - Linguiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1ª qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas Embalagem primária

plástica a vácuo com 2,5 kg com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e

embalagem secundária de caixa de papelão com 10 kg

Quantidade: 608 Sigla: PC

Valor Unitário: 27,61 Valor Total: 16.786,88

Modelo: FRICÓ Marca/Fabricante: FRICÓ
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Detalhe: Linguiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1ª qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem

primária plástica a vácuo com 2,5 kg com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e

validade, e embalagem secundária de caixa de papelão com 10 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 18:45:44

44 - Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500

grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Isento de

sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg

Quantidade: 20.470 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,94 Valor Total: 60.181,80

Modelo: BRANDINI Marca/Fabricante: BRANDINI

Detalhe: Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente,

contendo 500 grs., com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade. Isento de sujidades, parasitas larvas e material estranho. Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg. EXCLUSIVA

ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 18:47:21

45 - Maçã vermelha, nacional – de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas de

papelão com 18 kg (Cota Principal)

Quantidade: 13.878 Sigla: KG

Valor Unitário: 9,47 Valor Total: 131.424,66

Modelo: REGIONAL Marca/Fabricante: REGIONAL

Detalhe: Maçã vermelha, nacional 13 de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. Embaladas em caixas

de papelão com 18 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:47:58

46 - Maçã vermelha, nacional – de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas de

papelão com 18 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.626 Sigla: KG

Valor Unitário: 9,47 Valor Total: 43.808,22

Modelo: REGIONAL Marca/Fabricante: REGIONAL

Detalhe: Maçã vermelha, nacional 13 de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. Embaladas em caixas

de papelão com 18 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:48:31

47 - Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídios, de primeira qualidade Com aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à mesma e

deverá está isenta de ranço e outras características indesejáveis, apresentando vedação adequada Devem ser embalados em potes de

polietileno leitoso e resistente Acondicionada em caixas com de 6 kg

Quantidade: 4.224 Sigla: POTE
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Valor Unitário: 5,76 Valor Total: 24.330,24

Modelo: PRIMOR Marca/Fabricante: PRIMOR

Detalhe: Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídios, de primeira qualidade. Com aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à

mesma e deverá está isenta de ranço e outras características indesejáveis, apresentando vedação adequada. Devem ser embalados

em potes de polietileno leitoso e resistente. Acondicionada em caixas com de 6 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 18:49:15

48 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 25.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,51 Valor Total: 116.358,00

Modelo: YOKI Marca/Fabricante: YOKI

Detalhe: Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio. Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs. e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:52:14

49 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.600 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,51 Valor Total: 38.786,00

Modelo: YOKI Marca/Fabricante: YOKI

Detalhe: Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio. Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs. e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:53:15

50 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Principal)

Quantidade: 10.560 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,58 Valor Total: 111.724,80

Modelo: CONCORDIA Marca/Fabricante: CONCORDIA

Detalhe: Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição. Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos. Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:54:12

51 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e
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apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Reservada)

Quantidade: 3.520 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,58 Valor Total: 37.241,60

Modelo: CONCORDIA Marca/Fabricante: CONCORDIA

Detalhe: Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição. Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos. Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:55:11

52 - Ovo de galinha, coloração branca, tamanho médio, com a casca limpa, integra sem rachaduras e sem deformação Embalados em

bandejas de material descartável com capacidade para 30 (trinta) unidades e apresentar prazo de validade, lote, e embalagem

secundários de papelão, lacradas, limpas, secas e não violadas, resistentes com 12 bandejas

Quantidade: 5.016 Sigla: CRT

Valor Unitário: 15,33 Valor Total: 76.895,28

Modelo: AVINE Marca/Fabricante: AVINE

Detalhe: Ovo de galinha, coloração branca, tamanho médio, com a casca limpa, integra sem rachaduras e sem deformação.

Embalados em bandejas de material descartável com capacidade para 30 (trinta) unidades e apresentar prazo de validade, lote, e

embalagem secundários de papelão, lacradas, limpas, secas e não violadas, resistentes com 12 bandejas. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 18:56:02

53 - Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, gordura

vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária (Cota Principal)

Quantidade: 23.868 Sigla: PC

Valor Unitário: 13,41 Valor Total: 320.069,88

Modelo: BUMBA MEU PÃO Marca/Fabricante: BUMBA MEU PÃO

Detalhe: Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal,

gordura vegetal e conservante. Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente

identificado com 10 unidades de 50 grs. A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária. COTA

PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 18:57:06

54 - Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, gordura

vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária (Cota Reservada)

Quantidade: 7.956 Sigla: PC

Valor Unitário: 13,41 Valor Total: 106.689,96

Modelo: BUMBA MEU PÃO Marca/Fabricante: BUMBA MEU PÃO

Detalhe: Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal,

gordura vegetal e conservante. Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente

identificado com 10 unidades de 50 grs. A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25%
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Registrado em: 17/03/2021 - 18:57:44

55 - Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais deverá se apresentar em

cristais brancos, umidade máxima de 2% com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não

tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal Específica, sem

glúten livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas Embalagem primária em pacote plástico, atóxico, resistentes,

transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos, lacrados com

peso de 30 Kg

Quantidade: 2.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,40 Valor Total: 3.024,00

Modelo: GOLFINHO Marca/Fabricante: GOLFINHO

Detalhe: Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais; deverá se apresentar

em cristais brancos, umidade máxima de 2%; com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo

não tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal

Específica, sem glúten; livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas. Embalagem primária em pacote plástico, atóxico,

resistentes, transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos,

lacrados com peso de 30 Kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 18:58:35

56 - Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas

com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg

Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 3,52 Valor Total: 42.768,00

Modelo: GOMES DA COSTA Marca/Fabricante: GOMES DA COSTA

Detalhe: Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas. Embaladas

em latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 18:59:26

57 - Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas com

125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg

Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 4,23 Valor Total: 51.394,50

Modelo: GOMES DA COSTA Marca/Fabricante: GOMES DA COSTA

Detalhe: Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas. Embaladas em

latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 19:00:36

58 - Suco de fruta integral pasteurizado – uva - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e conservantes

artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá apresentar identificação
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na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e embalagem secundária resistente

em caixas com 06 unidades

Quantidade: 270 Sigla: GF

Valor Unitário: 22,77 Valor Total: 6.147,90

Modelo: QUINTA DO MORGADO Marca/Fabricante: QUINTA DO MORGADO

Detalhe: Suco de fruta integral pasteurizado 13 uva - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e

conservantes artificiais. Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá

apresentar identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e

embalagem secundária resistente em caixas com 06 unidades. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 19:01:24

59 - Suco de fruta integral pasteurizado – goiaba - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e conservantes

artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá apresentar identificação

na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e embalagem secundária resistente

em caixas com 06 unidades

Quantidade: 270 Sigla: GF

Valor Unitário: 20,77 Valor Total: 5.607,90

Modelo: QUINTA DO MORGADO Marca/Fabricante: QUINTA DO MORGADO

Detalhe: Suco de fruta integral pasteurizado 13 goiaba - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e

conservantes artificiais. Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá

apresentar identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e

embalagem secundária resistente em caixas com 06 unidades. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 19:02:02

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM
PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO E/OU UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME
LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto
10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como
ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência.
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Proposta Registrada

Processo

Número: 07/2021 Número do Processo Interno: 036/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico Abertura: 18/03/2021 - 08:31

Orgão: Prefeitura Municipal de Balsas Município: Balsas / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 18.454 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,83 Valor Total: 70.678,82

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: ITALAC

Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado. Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten. Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional,

marca do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg. COTA

PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:01:28

2 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 6.151 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,83 Valor Total: 23.558,33

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: ITALAC

Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado. Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten. Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional,

marca do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:02:02

3 - Achocolatado em pó solúvel, isento de sacarose, com adoçante a base de edulcorante natural, preparado com ingredientes sãos e

limpos, isento de glúten em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico

ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade, em pacotes de 400 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg E que tenha a expressão na embalagem

primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten

Quantidade: 240 Sigla: PC



18/03/2021 Portal de Compras Públicas | Impressão de Propostas

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/3/SessaoPublica/AnalisarPropostas/Imprimir/?ttCD_CHAVE=135325&ttControle=1 119/230

Valor Unitário: 10,40 Valor Total: 2.496,00

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: ITALAC

Detalhe: Achocolatado em pó solúvel, isento de sacarose, com adoçante a base de edulcorante natural, preparado com ingredientes

sãos e limpos, isento de glúten em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionado em embalagem de polietileno

atóxico ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade, em pacotes de 400 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg. E que tenha a expressão

na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:02:39

4 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Principal)

Quantidade: 28.373 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 92.495,98

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: ITAJA

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos. Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:03:18

5 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 9.457 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 30.829,82

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: ITAJA

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos. Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:03:55

7 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 2.220 Sigla: KG

Valor Unitário: 27,88 Valor Total: 61.893,60

Modelo: KG Marca/Fabricante: IN NATURA

Detalhe: Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos. Acondicionado em caixa com 10 kg. COTA

PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:04:51

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
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8 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 740 Sigla: KG

Valor Unitário: 27,88 Valor Total: 20.631,20

Modelo: KG Marca/Fabricante: IN NATURA

Detalhe: Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos. Acondicionado em caixa com 10 kg. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:05:22

9 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais

do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Principal)

Quantidade: 64.575 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 354.516,75

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: MEU PALADAR

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:06:11

10 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a

mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Reservada)

Quantidade: 21.525 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 118.172,25

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: MEU PALADAR

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:06:50

12 - Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)

Quantidade: 7.278 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,26 Valor Total: 67.394,28

Modelo: LITROS Marca/Fabricante: VIGOR
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Detalhe: Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml. Na embalagem primária deverá

ter a identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo,

prazo de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:08:02

13 - Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços,

queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g,

tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Quantidade: 16.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,67 Valor Total: 75.467,20

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: PILAR

Detalhe: Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas. Serão rejeitados os biscoitos

quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:08:37

15 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.120 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,42 Valor Total: 65.690,40

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: PILAR

Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit. b9). Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. COTA

PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:38:49

18 - Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo A embalagem primária deverá conter externamente os dados de identificação e

procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs Embalagem secundária em

caixa de papelão com 5 kg

Quantidade: 720 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,05 Valor Total: 3.636,00

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: PURO

Detalhe: Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo. A embalagem primária deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs.

Embalagem secundária em caixa de papelão com 5 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:39:50

19 - Cebola “in natura”, bulbos firmes e compactos, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem

ferimentos ou defeitos, firmes e bem desenvolvimento Embalagem deverá ser saco telado reforçado com 20 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,24 Valor Total: 16.200,00
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Modelo: KG Marca/Fabricante: IN NATURA

Detalhe: Cebola 1Cin natura 1D, bulbos firmes e compactos, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio,

uniforme, sem ferimentos ou defeitos, firmes e bem desenvolvimento. Embalagem deverá ser saco telado reforçado com 20 kg.

EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:39:52

20 - Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos Embalagem em pacotes de 100 gramas Acondicionados em

caixas com 2,4 kg (24 x100 g)

Quantidade: 4.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,63 Valor Total: 22.224,00

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: SO COCO

Detalhe: Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos. Embalagem em pacotes de 100 gramas.

Acondicionados em caixas com 2,4 kg (24 x100 g). EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:40:22

21 - Colorífico pó – colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou rançoso

Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada A embalagem primária do tipo plástica e resistente com

pacotes contendo 100 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,31 Valor Total: 6.550,00

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: SINHÁ

Detalhe: Colorífico pó 13 colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre

ou rançoso. Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada. A embalagem primária do tipo plástica e

resistente com pacotes contendo 100 grs., com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,

data de fabricação e validade. A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg. EXCLUSIVA

ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:12:15

22 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Principal)

Quantidade: 36.846 Sigla: KG

Valor Unitário: 38,34 Valor Total: 1.412.675,64

Modelo: KG Marca/Fabricante: IN NATURA

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor, cheiro e sabor próprio; sem

manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro no órgão oficial;

endereço de fabricante. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:13:00

23 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo
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02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Reservada)

Quantidade: 12.281 Sigla: KG

Valor Unitário: 38,34 Valor Total: 470.853,54

Modelo: KG Marca/Fabricante: IN NATURA

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor, cheiro e sabor próprio; sem

manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro no órgão oficial;

endereço de fabricante. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:13:30

24 - Carne bovina em peça – coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor

próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos plástico

transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante (Cota Principal)

Quantidade: 10.868 Sigla: KG

Valor Unitário: 51,43 Valor Total: 558.941,24

Modelo: KG Marca/Fabricante: IN NATURA

Detalhe: Carne bovina em peça 13 coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor,

cheiro e sabor próprio; sem manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embalagem em

sacos plástico transparente resistente com 05 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro

no órgão oficial; endereço de fabricante. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:13:58

25 - Carne bovina em peça – coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor

próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos plástico

transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante (Cota Reservada)

Quantidade: 3.622 Sigla: KG

Valor Unitário: 51,43 Valor Total: 186.279,46

Modelo: KG Marca/Fabricante: IN NATURA

Detalhe: Carne bovina em peça 13 coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor,

cheiro e sabor próprio; sem manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embalagem em

sacos plástico transparente resistente com 05 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro

no órgão oficial; endereço de fabricante. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:14:29

26 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,16 Valor Total: 442.216,80
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Modelo: KG Marca/Fabricante: FRIATO

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Embalagem

secundária em caixas com 20 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:15:45

27 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,16 Valor Total: 147.405,60

Modelo: KG Marca/Fabricante: FRIATO

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Embalagem

secundária em caixas com 20 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:16:11

28 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 16,92 Valor Total: 528.411,60

Modelo: KG Marca/Fabricante: FRIATO

Detalhe: Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência. Embalagem secundária em caixas com 20 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:16:40

29 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 16,92 Valor Total: 176.137,20

Modelo: KG Marca/Fabricante: FRIATO

Detalhe: Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência. Embalagem secundária em caixas com 20 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:17:14
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30 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.795 Sigla: PC

Valor Unitário: 7,07 Valor Total: 90.460,65

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: DO ZÉ

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg. A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:17:45

31 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.265 Sigla: PC

Valor Unitário: 7,07 Valor Total: 30.153,55

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: DO ZÉ

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg. A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:18:30

32 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 26.910 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,84 Valor Total: 76.424,40

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: SINHÁ

Detalhe: Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela. Isenta de matéria terrosa, parasitos e

larvas. A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs., com identificação na

embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser

plástica e reforçada, lacrada, em fardos com10 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:19:00

33 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos
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ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.970 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,84 Valor Total: 25.474,80

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: SINHÁ

Detalhe: Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela. Isenta de matéria terrosa, parasitos e

larvas. A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs., com identificação na

embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser

plástica e reforçada, lacrada, em fardos com10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:19:30

34 - Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade, fortificação

com ferro e ácido fólico O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios Embalagem primária plástica de

polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de fabricação e data de

validade Acondicionadas em fardos com 10 kg

Quantidade: 3.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,69 Valor Total: 14.257,60

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: DONA BENTA

Detalhe: Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade,

fortificação com ferro e ácido fólico. O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios. Embalagem

primária plástica de polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de

fabricação e data de validade. Acondicionadas em fardos com 10 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:20:01

35 - Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem primária contendo 01 kg e informações do

produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Embalagem secundária plástica resistente

com 20 kg

Quantidade: 3.320 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,64 Valor Total: 18.724,80

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: DO ZÉ

Detalhe: Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho. Embalagem primária contendo 01 kg e

informações do produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Embalagem secundária

plástica resistente com 20 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:20:46

36 - Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e

livre de umidade Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte Cada embalagem

contendo 01 kg E embalagem secundária em fardos com 30 kg

Quantidade: 3.300 Sigla: PC

Valor Unitário: 8,49 Valor Total: 28.017,00

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: TIA DORA

Detalhe: Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou

parasitas e livre de umidade. Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte.

Cada embalagem contendo 01 kg. E embalagem secundária em fardos com 30 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
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Registrado em: 17/03/2021 - 17:21:26

38 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)

Quantidade: 43.395 Sigla: L

Valor Unitário: 7,43 Valor Total: 322.424,85

Modelo: LITROS Marca/Fabricante: UNIÃO

Detalhe: Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro. Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:22:15

39 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)

Quantidade: 14.465 Sigla: L

Valor Unitário: 7,43 Valor Total: 107.474,95

Modelo: LITROS Marca/Fabricante: UNIÃO

Detalhe: Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro. Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:22:47

40 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Principal)

Quantidade: 42.390 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 230.601,60

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: CCGL

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados. Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido. Embalagem primária de 200 grs., metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:23:38

41 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
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nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Reservada)

Quantidade: 14.130 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 76.867,20

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: CCGL

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados. Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido. Embalagem primária de 200 grs., metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:24:27

43 - Linguiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1ª qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas Embalagem primária

plástica a vácuo com 2,5 kg com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e

embalagem secundária de caixa de papelão com 10 kg

Quantidade: 608 Sigla: PC

Valor Unitário: 27,61 Valor Total: 16.786,88

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: FRIMESA

Detalhe: Linguiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1ª qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem

primária plástica a vácuo com 2,5 kg com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e

validade, e embalagem secundária de caixa de papelão com 10 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:25:04

44 - Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500

grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Isento de

sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg

Quantidade: 20.470 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,94 Valor Total: 60.181,80

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: PAULISTA

Detalhe: Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente,

contendo 500 grs., com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade. Isento de sujidades, parasitas larvas e material estranho. Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg. EXCLUSIVA

ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:25:38

45 - Maçã vermelha, nacional – de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas de

papelão com 18 kg (Cota Principal)

Quantidade: 13.878 Sigla: KG

Valor Unitário: 9,47 Valor Total: 131.424,66

Modelo: KG Marca/Fabricante: IN NATURA

Detalhe: Maçã vermelha, nacional 13 de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. Embaladas em caixas

de papelão com 18 kg. COTA PRINCIPAL 75%
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Registrado em: 17/03/2021 - 17:26:20

46 - Maçã vermelha, nacional – de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas de

papelão com 18 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.626 Sigla: KG

Valor Unitário: 9,47 Valor Total: 43.808,22

Modelo: KG Marca/Fabricante: IN NATURA

Detalhe: Maçã vermelha, nacional 13 de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. Embaladas em caixas

de papelão com 18 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:26:50

47 - Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídios, de primeira qualidade Com aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à mesma e

deverá está isenta de ranço e outras características indesejáveis, apresentando vedação adequada Devem ser embalados em potes de

polietileno leitoso e resistente Acondicionada em caixas com de 6 kg

Quantidade: 4.224 Sigla: POTE

Valor Unitário: 5,76 Valor Total: 24.330,24

Modelo: POTES Marca/Fabricante: PRIMOR

Detalhe: Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídios, de primeira qualidade. Com aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à

mesma e deverá está isenta de ranço e outras características indesejáveis, apresentando vedação adequada. Devem ser embalados

em potes de polietileno leitoso e resistente. Acondicionada em caixas com de 6 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:27:20

48 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 25.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,51 Valor Total: 116.358,00

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: SINHÁ

Detalhe: Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio. Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs. e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:27:52

49 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.600 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,51 Valor Total: 38.786,00

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: SINHÁ

Detalhe: Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio. Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs. e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem
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secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:28:31

50 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Principal)

Quantidade: 10.560 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,58 Valor Total: 111.724,80

Modelo: GARRAFAS Marca/Fabricante: ABC

Detalhe: Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição. Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos. Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:29:02

51 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Reservada)

Quantidade: 3.520 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,58 Valor Total: 37.241,60

Modelo: GARRAFAS Marca/Fabricante: ABC

Detalhe: Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição. Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos. Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:29:45

52 - Ovo de galinha, coloração branca, tamanho médio, com a casca limpa, integra sem rachaduras e sem deformação Embalados em

bandejas de material descartável com capacidade para 30 (trinta) unidades e apresentar prazo de validade, lote, e embalagem

secundários de papelão, lacradas, limpas, secas e não violadas, resistentes com 12 bandejas

Quantidade: 5.016 Sigla: CRT

Valor Unitário: 15,33 Valor Total: 76.895,28

Modelo: CARTELAS Marca/Fabricante: AVINI

Detalhe: Ovo de galinha, coloração branca, tamanho médio, com a casca limpa, integra sem rachaduras e sem deformação.

Embalados em bandejas de material descartável com capacidade para 30 (trinta) unidades e apresentar prazo de validade, lote, e

embalagem secundários de papelão, lacradas, limpas, secas e não violadas, resistentes com 12 bandejas. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:30:33

53 - Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, gordura

vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária (Cota Principal)
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Quantidade: 23.868 Sigla: PC

Valor Unitário: 13,41 Valor Total: 320.069,88

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: PANIFICADORA SANTIAGO

Detalhe: Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal,

gordura vegetal e conservante. Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente

identificado com 10 unidades de 50 grs. A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária. COTA

PRINCIPAL 75%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:31:09

54 - Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, gordura

vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária (Cota Reservada)

Quantidade: 7.956 Sigla: PC

Valor Unitário: 13,41 Valor Total: 106.689,96

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: PANIFICADORA SANTIAGO

Detalhe: Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal,

gordura vegetal e conservante. Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente

identificado com 10 unidades de 50 grs. A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 17/03/2021 - 17:31:44

55 - Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais deverá se apresentar em

cristais brancos, umidade máxima de 2% com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não

tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal Específica, sem

glúten livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas Embalagem primária em pacote plástico, atóxico, resistentes,

transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos, lacrados com

peso de 30 Kg

Quantidade: 2.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,40 Valor Total: 3.024,00

Modelo: PACOTES Marca/Fabricante: BOM DE MESA

Detalhe: Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais; deverá se apresentar

em cristais brancos, umidade máxima de 2%; com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo

não tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal

Específica, sem glúten; livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas. Embalagem primária em pacote plástico, atóxico,

resistentes, transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos,

lacrados com peso de 30 Kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:32:19

56 - Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas

com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg

Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 3,52 Valor Total: 42.768,00

Modelo: LATAS Marca/Fabricante: 88
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Detalhe: Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas. Embaladas

em latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:32:48

57 - Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas com

125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg

Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 4,23 Valor Total: 51.394,50

Modelo: LATAS Marca/Fabricante: 88

Detalhe: Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas. Embaladas em

latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:33:14

58 - Suco de fruta integral pasteurizado – uva - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e conservantes

artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá apresentar identificação

na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e embalagem secundária resistente

em caixas com 06 unidades

Quantidade: 270 Sigla: GF

Valor Unitário: 22,77 Valor Total: 6.147,90

Modelo: GARRAFAS Marca/Fabricante: MARATÁ

Detalhe: Suco de fruta integral pasteurizado 13 uva - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e

conservantes artificiais. Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá

apresentar identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e

embalagem secundária resistente em caixas com 06 unidades. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:33:54

59 - Suco de fruta integral pasteurizado – goiaba - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e conservantes

artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá apresentar identificação

na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e embalagem secundária resistente

em caixas com 06 unidades

Quantidade: 270 Sigla: GF

Valor Unitário: 20,77 Valor Total: 5.607,90

Modelo: GARRAFAS Marca/Fabricante: MARATÁ

Detalhe: Suco de fruta integral pasteurizado 13 goiaba - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e

conservantes artificiais. Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá

apresentar identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e

embalagem secundária resistente em caixas com 06 unidades. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 17/03/2021 - 17:34:30

Informações adicionais

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
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Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM
PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO E/OU UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME
LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto
10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como
ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência.

Declaro ter ciência que a declaração que fiz sobre meu enquadramento como ME/EPP/COOP conforme a LC 123/2006 NÃO ESTÁ de acordo
com o meu cadastro no sistema, podendo gerar necessidade de comprovação ao final do processo licitatório e constando em ata.
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Proposta Registrada

Processo

Número: 07/2021 Número do Processo Interno: 036/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico Abertura: 18/03/2021 - 08:31

Orgão: Prefeitura Municipal de Balsas Município: Balsas / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

11 - Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)

Quantidade: 21.836 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,26 Valor Total: 202.201,36

Modelo: BEBIDA Marca/Fabricante: COMALBA

Detalhe: Bebida lactea, produto pasteurizado, embalagem 1000ml

Registrado em: 17/03/2021 - 17:26:31

38 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)

Quantidade: 43.395 Sigla: L

Valor Unitário: 7,43 Valor Total: 322.424,85

Modelo: BEBIDA Marca/Fabricante: COMALBA

Detalhe: LEITE PASTEURIZADO TIPO B, EMBALAGEM COM 1 LITRO Registrado em: 17/03/2021 - 17:28:11

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM
PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO E/OU UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL
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DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME
LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto
10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, NÃO ESTAR enquadrado como
ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, NÃO ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 07/2021 Número do Processo Interno: 036/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico Abertura: 18/03/2021 - 08:31

Orgão: Prefeitura Municipal de Balsas Município: Balsas / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 18.454 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,83 Valor Total: 70.678,82

Modelo: Achocolatado Marca/Fabricante: ZAELI

Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca

do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:22:14

2 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 6.151 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,83 Valor Total: 23.558,33

Modelo: Achocolatado Marca/Fabricante: ZAELI

Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca

do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:22:51

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
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3 - Achocolatado em pó solúvel, isento de sacarose, com adoçante a base de edulcorante natural, preparado com ingredientes sãos e

limpos, isento de glúten em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico

ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade, em pacotes de 400 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg E que tenha a expressão na embalagem

primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten

Quantidade: 240 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,29 Valor Total: 1.029,60

Modelo: Achocolatado em Pó Marca/Fabricante: ZAELI

Detalhe: Achocolatado em pó solúvel, isento de sacarose, com adoçante a base de edulcorante natural, preparado com ingredientes

sãos e limpos, isento de glúten em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionado em embalagem de polietileno

atóxico ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade, em pacotes de 400 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg E que tenha a expressão na

embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten

Registrado em: 17/03/2021 - 18:25:00

4 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Principal)

Quantidade: 28.373 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 92.495,98

Modelo: Açúcar cristal, Marca/Fabricante: HOLANDA

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:25:38

5 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 9.457 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 30.829,82

Modelo: Açúcar cristal Marca/Fabricante: HOLANDA

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:26:12

7 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 2.220 Sigla: KG

Valor Unitário: 27,13 Valor Total: 60.228,60
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Modelo: Alho nacional Marca/Fabricante: TEMPERO DA VOVO

Detalhe: Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:29:53

8 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 740 Sigla: KG

Valor Unitário: 27,13 Valor Total: 20.076,20

Modelo: Alho nacional Marca/Fabricante: TEMPERO DA VOVO

Detalhe: Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:30:33

9 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais

do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Principal)

Quantidade: 64.575 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 354.516,75

Modelo: Arroz branco tipo 1 Marca/Fabricante: PAINHO

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:31:33

10 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a

mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Reservada)

Quantidade: 21.525 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 118.172,25

Modelo: Arroz branco tipo 1 Marca/Fabricante: PAINHO

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:32:09

11 - Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)
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Quantidade: 21.836 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,93 Valor Total: 85.815,48

Modelo: Bebida láctea Marca/Fabricante: LONGÁ

Detalhe: Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá

ter a identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo,

prazo de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação

Registrado em: 17/03/2021 - 18:32:49

12 - Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)

Quantidade: 7.278 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,93 Valor Total: 28.602,54

Modelo: Bebida láctea, Marca/Fabricante: LONGÁ

Detalhe: Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá

ter a identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo,

prazo de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação

Registrado em: 17/03/2021 - 18:33:22

13 - Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços,

queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g,

tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Quantidade: 16.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,21 Valor Total: 51.873,60

Modelo: Biscoito salgado Marca/Fabricante: KIKOS

Detalhe: Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos

quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:33:56

15 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.120 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,50 Valor Total: 54.540,00

Modelo: Biscoito doce Marca/Fabricante: ESTRELA

Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:36:34

16 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Reservada)
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Quantidade: 4.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,50 Valor Total: 18.180,00

Modelo: Biscoito doce Marca/Fabricante: ESTRELA

Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:37:10

18 - Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo A embalagem primária deverá conter externamente os dados de identificação e

procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs Embalagem secundária em

caixa de papelão com 5 kg

Quantidade: 720 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,93 Valor Total: 3.549,60

Modelo: Café em pó, forte Marca/Fabricante: KIMINO

Detalhe: Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo A embalagem primária deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs

Embalagem secundária em caixa de papelão com 5 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:37:57

20 - Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos Embalagem em pacotes de 100 gramas Acondicionados em

caixas com 2,4 kg (24 x100 g)

Quantidade: 4.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,56 Valor Total: 17.088,00

Modelo: Coco ralado Marca/Fabricante: ZAELI

Detalhe: Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos Embalagem em pacotes de 100 gramas Acondicionados

em caixas com 2,4 kg (24 x100 g)

Registrado em: 17/03/2021 - 18:38:36

21 - Colorífico pó – colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou rançoso

Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada A embalagem primária do tipo plástica e resistente com

pacotes contendo 100 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,14 Valor Total: 5.700,00

Modelo: Colorífico pó Marca/Fabricante: MARATÁ

Detalhe: Colorífico pó 13 colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre

ou rançoso Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada A embalagem primária do tipo plástica e

resistente com pacotes contendo 100 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data

de fabricação e validade A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:39:22

22 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo



18/03/2021 Portal de Compras Públicas | Impressão de Propostas

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/3/SessaoPublica/AnalisarPropostas/Imprimir/?ttCD_CHAVE=135325&ttControle=1 140/230

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Principal)

Quantidade: 36.846 Sigla: KG

Valor Unitário: 20,70 Valor Total: 762.712,20

Modelo: Carne bovina moída Marca/Fabricante: QUALITY BEEF

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem

manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante

Registrado em: 17/03/2021 - 18:40:16

23 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Reservada)

Quantidade: 12.281 Sigla: KG

Valor Unitário: 20,70 Valor Total: 254.216,70

Modelo: Carne bovina moída Marca/Fabricante: QUALITY BEEF

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem

manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante

Registrado em: 17/03/2021 - 18:41:10

24 - Carne bovina em peça – coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor

próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos plástico

transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante (Cota Principal)

Quantidade: 10.868 Sigla: KG

Valor Unitário: 45,00 Valor Total: 489.060,00

Modelo: Carne bovina em peça Marca/Fabricante: FRIBOI

Detalhe: Carne bovina em peça 13 coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor,

cheiro e sabor próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos

plástico transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no

órgão oficial endereço de fabricante

Registrado em: 17/03/2021 - 18:42:27

25 - Carne bovina em peça – coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor

próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos plástico

transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante (Cota Reservada)

Quantidade: 3.622 Sigla: KG

Valor Unitário: 45,00 Valor Total: 162.990,00
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Modelo: Carne bovina em peça Marca/Fabricante: FRIBOI

Detalhe: Carne bovina em peça 13 coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor,

cheiro e sabor próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos

plástico transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no

órgão oficial endereço de fabricante

Registrado em: 17/03/2021 - 18:43:12

26 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 11,99 Valor Total: 374.447,70

Modelo: Carne de frango Marca/Fabricante: FRIATO

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:43:45

27 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 11,99 Valor Total: 124.815,90

Modelo: Carne de frango Marca/Fabricante: FRIATO

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:44:20

30 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.795 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,29 Valor Total: 54.890,55

Modelo: Farinha de mandioca Marca/Fabricante: POPY

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:44:56
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31 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.265 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,29 Valor Total: 18.296,85

Modelo: Farinha de mandioca Marca/Fabricante: POPY

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:22:57

32 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 26.910 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,57 Valor Total: 42.248,70

Modelo: Farinha de milho flocada Marca/Fabricante: KIFLOCÃO

Detalhe: Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas

A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem

dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:25:28

33 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.970 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,57 Valor Total: 14.082,90

Modelo: Farinha de milho flocada Marca/Fabricante: KIFLOCÃO

Detalhe: Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas

A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem

dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:26:17

34 - Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade, fortificação

com ferro e ácido fólico O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios Embalagem primária plástica de
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polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de fabricação e data de

validade Acondicionadas em fardos com 10 kg

Quantidade: 3.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,93 Valor Total: 14.987,20

Modelo: Farinha de trigo com fermento Marca/Fabricante: ROSA BRANCA

Detalhe: Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade,

fortificação com ferro e ácido fólico O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios Embalagem

primária plástica de polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de

fabricação e data de validade Acondicionadas em fardos com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:27:16

35 - Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem primária contendo 01 kg e informações do

produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Embalagem secundária plástica resistente

com 20 kg

Quantidade: 3.320 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,64 Valor Total: 18.724,80

Modelo: Fécula de mandioca Marca/Fabricante: PANTANAL

Detalhe: Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem primária contendo 01 kg e

informações do produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Embalagem secundária

plástica resistente com 20 kg Close

Registrado em: 17/03/2021 - 18:30:11

36 - Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e

livre de umidade Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte Cada embalagem

contendo 01 kg E embalagem secundária em fardos com 30 kg

Quantidade: 3.300 Sigla: PC

Valor Unitário: 8,29 Valor Total: 27.357,00

Modelo: Feijão Marca/Fabricante: POPY

Detalhe: Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou

parasitas e livre de umidade Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte Cada

embalagem contendo 01 kg E embalagem secundária em fardos com 30 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:31:43

40 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Principal)

Quantidade: 42.390 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 230.601,60

Modelo: Leite em pó integral Marca/Fabricante: CCGL

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite
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fluido Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 18:32:30

41 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Reservada)

Quantidade: 14.130 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 76.867,20

Modelo: Leite em pó integral Marca/Fabricante: CCGL

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:33:11

43 - Linguiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1ª qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas Embalagem primária

plástica a vácuo com 2,5 kg com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e

embalagem secundária de caixa de papelão com 10 kg

Quantidade: 608 Sigla: PC

Valor Unitário: 23,36 Valor Total: 14.202,88

Modelo: Linguiça tipo calabresa fina Marca/Fabricante: ESTRELA

Detalhe: Linguiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1ª qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas Embalagem

primária plástica a vácuo com 2,5 kg com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e

validade, e embalagem secundária de caixa de papelão com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:33:51

44 - Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500

grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Isento de

sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg

Quantidade: 20.470 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,84 Valor Total: 58.134,80

Modelo: Macarrão Marca/Fabricante: BRANDINI

Detalhe: Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente,

contendo 500 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade Isento de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:34:48

47 - Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídios, de primeira qualidade Com aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à mesma e

deverá está isenta de ranço e outras características indesejáveis, apresentando vedação adequada Devem ser embalados em potes de
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polietileno leitoso e resistente Acondicionada em caixas com de 6 kg

Quantidade: 4.224 Sigla: POTE

Valor Unitário: 4,99 Valor Total: 21.077,76

Modelo: Margarina vegetal com sal Marca/Fabricante: PURO SABOR

Detalhe: Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídios, de primeira qualidade Com aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à

mesma e deverá está isenta de ranço e outras características indesejáveis, apresentando vedação adequada Devem ser embalados em

potes de polietileno leitoso e resistente Acondicionada em caixas com de 6 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:36:06

48 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 25.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,50 Valor Total: 90.300,00

Modelo: Milho amarelo para canjica tipo 1 Marca/Fabricante: ZAELI

Detalhe: Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg Close

Registrado em: 17/03/2021 - 18:36:40

49 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.600 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,50 Valor Total: 30.100,00

Modelo: Milho amarelo para canjica tipo 1 Marca/Fabricante: ZAELI

Detalhe: Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:37:17

50 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Principal)

Quantidade: 10.560 Sigla: GF

Valor Unitário: 9,27 Valor Total: 97.891,20

Modelo: Óleo de soja vegetal Marca/Fabricante: CONCORDIA

Detalhe: Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades

Registrado em: 17/03/2021 - 18:38:23
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55 - Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais deverá se apresentar em

cristais brancos, umidade máxima de 2% com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não

tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal Específica, sem

glúten livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas Embalagem primária em pacote plástico, atóxico, resistentes,

transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos, lacrados com

peso de 30 Kg

Quantidade: 2.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 0,79 Valor Total: 1.706,40

Modelo: SAL Marca/Fabricante: VENEZA

Detalhe: Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais deverá se apresentar

em cristais brancos, umidade máxima de 2% com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo

não tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal

Específica, sem glúten livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas Embalagem primária em pacote plástico, atóxico,

resistentes, transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos,

lacrados com peso de 30 Kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:39:54

57 - Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas com

125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg

Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 4,23 Valor Total: 51.394,50

Modelo: Sardinha em molho tomate Marca/Fabricante: PALMEIRA

Detalhe: Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em

latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 18:40:36

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM
PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO E/OU UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME
LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto
10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como
ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência.
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Proposta Registrada

Processo

Número: 07/2021 Número do Processo Interno: 036/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico Abertura: 18/03/2021 - 08:31

Orgão: Prefeitura Municipal de Balsas Município: Balsas / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 18.454 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,83 Valor Total: 70.678,82

Modelo: 300g Marca/Fabricante: 3 corações

Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca

do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:57

2 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 6.151 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,83 Valor Total: 23.558,33

Modelo: 300g Marca/Fabricante: 3 corações

Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca

do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:57

3 - Achocolatado em pó solúvel, isento de sacarose, com adoçante a base de edulcorante natural, preparado com ingredientes sãos e

limpos, isento de glúten em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico

ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade, em pacotes de 400 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg E que tenha a expressão na embalagem

primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten

Quantidade: 240 Sigla: PC

Valor Unitário: 10,40 Valor Total: 2.496,00

Modelo: 400g Marca/Fabricante: 3 corações
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Detalhe: Achocolatado em pó solúvel, isento de sacarose, com adoçante a base de edulcorante natural, preparado com ingredientes

sãos e limpos, isento de glúten em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionado em embalagem de polietileno

atóxico ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade, em pacotes de 400 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg E que tenha a expressão na

embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:57

4 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Principal)

Quantidade: 28.373 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 92.495,98

Modelo: 1kg Marca/Fabricante: blanco

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:57

5 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 9.457 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 30.829,82

Modelo: 1kg Marca/Fabricante: blanco

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:57

6 - Adoçante dietético, à base de edulcorante natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de plástico

atóxico, contendo 80 ml, com identificação nas embalagens dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade

Quantidade: 24 Sigla: FR

Valor Unitário: 6,79 Valor Total: 162,96

Modelo: 100ml Marca/Fabricante: assugrim

Detalhe: Adoçante dietético, à base de edulcorante natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de

plástico atóxico, contendo 80 ml, com identificação nas embalagens dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:57

9 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais

do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,
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informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Principal)

Quantidade: 64.575 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 354.516,75

Modelo: 1kg Marca/Fabricante: panelaço

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:57

10 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a

mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Reservada)

Quantidade: 21.525 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 118.172,25

Modelo: 1kg Marca/Fabricante: panelaço

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:57

13 - Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços,

queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g,

tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Quantidade: 16.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,67 Valor Total: 75.467,20

Modelo: 400g Marca/Fabricante: pilar

Detalhe: Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos

quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:57

15 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.120 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,42 Valor Total: 65.690,40

Modelo: 400g Marca/Fabricante: trigolino

Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg
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Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:57

16 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,42 Valor Total: 21.896,80

Modelo: 400g Marca/Fabricante: trigolino

Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:57

18 - Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo A embalagem primária deverá conter externamente os dados de identificação e

procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs Embalagem secundária em

caixa de papelão com 5 kg

Quantidade: 720 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,05 Valor Total: 3.636,00

Modelo: 250g Marca/Fabricante: café puro

Detalhe: Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo A embalagem primária deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs

Embalagem secundária em caixa de papelão com 5 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:57

20 - Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos Embalagem em pacotes de 100 gramas Acondicionados em

caixas com 2,4 kg (24 x100 g)

Quantidade: 4.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,63 Valor Total: 22.224,00

Modelo: 100g Marca/Fabricante: bom coco

Detalhe: Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos Embalagem em pacotes de 100 gramas Acondicionados

em caixas com 2,4 kg (24 x100 g)

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:57

21 - Colorífico pó – colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou rançoso

Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada A embalagem primária do tipo plástica e resistente com

pacotes contendo 100 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,31 Valor Total: 6.550,00

Modelo: 100g Marca/Fabricante: sinhá

Detalhe: Colorífico pó colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou

rançoso Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada A embalagem primária do tipo plástica e



18/03/2021 Portal de Compras Públicas | Impressão de Propostas

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/3/SessaoPublica/AnalisarPropostas/Imprimir/?ttCD_CHAVE=135325&ttControle=1 156/230

resistente com pacotes contendo 100 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data

de fabricação e validade A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:57

30 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.795 Sigla: PC

Valor Unitário: 7,07 Valor Total: 90.460,65

Modelo: 1kg Marca/Fabricante: irmãos farias

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:56

31 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.265 Sigla: PC

Valor Unitário: 7,07 Valor Total: 30.153,55

Modelo: 1kg Marca/Fabricante: irmãos farias

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:56

32 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 26.910 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,84 Valor Total: 76.424,40

Modelo: 500g Marca/Fabricante: ideal

Detalhe: Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas

A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem

dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:56

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
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33 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.970 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,84 Valor Total: 25.474,80

Modelo: 500g Marca/Fabricante: ideal

Detalhe: Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas

A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem

dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:56

34 - Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade, fortificação

com ferro e ácido fólico O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios Embalagem primária plástica de

polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de fabricação e data de

validade Acondicionadas em fardos com 10 kg

Quantidade: 3.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,69 Valor Total: 14.257,60

Modelo: 1kg Marca/Fabricante: rosa branca

Detalhe: Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade,

fortificação com ferro e ácido fólico O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios Embalagem

primária plástica de polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de

fabricação e data de validade Acondicionadas em fardos com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:56

35 - Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem primária contendo 01 kg e informações do

produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Embalagem secundária plástica resistente

com 20 kg

Quantidade: 3.320 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,64 Valor Total: 18.724,80

Modelo: 1kg Marca/Fabricante: pinduca

Detalhe: Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem primária contendo 01 kg e

informações do produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Embalagem secundária

plástica resistente com 20 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:56

36 - Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e

livre de umidade Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte Cada embalagem

contendo 01 kg E embalagem secundária em fardos com 30 kg

Quantidade: 3.300 Sigla: PC

Valor Unitário: 8,49 Valor Total: 28.017,00

Modelo: 1kg Marca/Fabricante: tia dora
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Detalhe: Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou

parasitas e livre de umidade Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte Cada

embalagem contendo 01 kg E embalagem secundária em fardos com 30 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:56

38 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)

Quantidade: 43.395 Sigla: L

Valor Unitário: 7,43 Valor Total: 322.424,85

Modelo: 1l Marca/Fabricante: leitbom

Detalhe: Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação

do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade,

peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:56

39 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)

Quantidade: 14.465 Sigla: L

Valor Unitário: 7,43 Valor Total: 107.474,95

Modelo: 1l Marca/Fabricante: leitbom

Detalhe: Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação

do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade,

peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:56

40 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Principal)

Quantidade: 42.390 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 230.601,60

Modelo: 200g Marca/Fabricante: italac

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:56

41 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido
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Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Reservada)

Quantidade: 14.130 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 76.867,20

Modelo: 200g Marca/Fabricante: italac

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:56

42 - Leite sem lactose, contendo proteína isolada de soja, com soja não transgênica, sabor natural, nutricionalmente completa, isenta de

sacarose Embalagem latas de 400 g

Quantidade: 100 Sigla: LT

Valor Unitário: 24,43 Valor Total: 2.443,00

Modelo: 300g Marca/Fabricante: suprasoy

Detalhe: Leite sem lactose, contendo proteína isolada de soja, com soja não transgênica, sabor natural, nutricionalmente completa,

isenta de sacarose Embalagem latas de 400 g

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:56

44 - Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500

grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Isento de

sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg

Quantidade: 20.470 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,94 Valor Total: 60.181,80

Modelo: 500g Marca/Fabricante: santa clara

Detalhe: Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente,

contendo 500 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade Isento de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:56

48 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 25.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,51 Valor Total: 116.358,00

Modelo: 500g Marca/Fabricante: mariza

Detalhe: Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:56
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49 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.600 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,51 Valor Total: 38.786,00

Modelo: 500g Marca/Fabricante: mariza

Detalhe: Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:56

50 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Principal)

Quantidade: 10.560 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,57 Valor Total: 111.619,20

Modelo: 900ml Marca/Fabricante: abc

Detalhe: Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:55

51 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Reservada)

Quantidade: 3.520 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,57 Valor Total: 37.206,40

Modelo: 900ml Marca/Fabricante: abc

Detalhe: Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:55

52 - Ovo de galinha, coloração branca, tamanho médio, com a casca limpa, integra sem rachaduras e sem deformação Embalados em

bandejas de material descartável com capacidade para 30 (trinta) unidades e apresentar prazo de validade, lote, e embalagem

secundários de papelão, lacradas, limpas, secas e não violadas, resistentes com 12 bandejas

Quantidade: 5.016 Sigla: CRT

Valor Unitário: 15,33 Valor Total: 76.895,28

Modelo: avine Marca/Fabricante: avine
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Detalhe: Ovo de galinha, coloração branca, tamanho médio, com a casca limpa, integra sem rachaduras e sem deformação

Embalados em bandejas de material descartável com capacidade para 30 (trinta) unidades e apresentar prazo de validade, lote, e

embalagem secundários de papelão, lacradas, limpas, secas e não violadas, resistentes com 12 bandejas

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:55

55 - Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais deverá se apresentar em

cristais brancos, umidade máxima de 2% com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não

tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal Específica, sem

glúten livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas Embalagem primária em pacote plástico, atóxico, resistentes,

transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos, lacrados com

peso de 30 Kg

Quantidade: 2.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,40 Valor Total: 3.024,00

Modelo: 1kg Marca/Fabricante: bom de mesa

Detalhe: Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais deverá se apresentar

em cristais brancos, umidade máxima de 2% com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo

não tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal

Específica, sem glúten livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas Embalagem primária em pacote plástico, atóxico,

resistentes, transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos,

lacrados com peso de 30 Kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:55

56 - Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas

com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg

Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 3,52 Valor Total: 42.768,00

Modelo: 125g Marca/Fabricante: robinson crosue

Detalhe: Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas

em latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:55

57 - Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas com

125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg

Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 4,23 Valor Total: 51.394,50

Modelo: 125g Marca/Fabricante: robinson crosue

Detalhe: Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em

latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:49:55

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
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Informações adicionais

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM
PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO E/OU UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME
LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto
10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como
ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência.

Declaro ter ciência que a declaração que fiz sobre meu enquadramento como ME/EPP/COOP conforme a LC 123/2006 NÃO ESTÁ de acordo
com o meu cadastro no sistema, podendo gerar necessidade de comprovação ao final do processo licitatório e constando em ata.

Proposta Registrada

Processo

Número: 07/2021 Número do Processo Interno: 036/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico Abertura: 18/03/2021 - 08:31

Orgão: Prefeitura Municipal de Balsas Município: Balsas / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 18.454 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,77 Valor Total: 88.025,58

Modelo: . Marca/Fabricante: 03 coraçoes

Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca

do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:09:45
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2 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 6.151 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,77 Valor Total: 29.340,27

Modelo: a Marca/Fabricante: 03 coraçoes

Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca

do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:10:33

4 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Principal)

Quantidade: 28.373 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 92.495,98

Modelo: . Marca/Fabricante: olho d`agua

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:16:20

5 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 9.457 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 30.829,82

Modelo: . Marca/Fabricante: olho d`agua

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:18:18

6 - Adoçante dietético, à base de edulcorante natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de plástico

atóxico, contendo 80 ml, com identificação nas embalagens dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade

Quantidade: 24 Sigla: FR

Valor Unitário: 6,79 Valor Total: 162,96

Modelo: . Marca/Fabricante: adocyl stivea

Detalhe: Adoçante dietético, à base de edulcorante natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de

plástico atóxico, contendo 80 ml, com identificação nas embalagens dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de



18/03/2021 Portal de Compras Públicas | Impressão de Propostas

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/3/SessaoPublica/AnalisarPropostas/Imprimir/?ttCD_CHAVE=135325&ttControle=1 164/230

fabricação e validade

Registrado em: 17/03/2021 - 21:31:06

7 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 2.220 Sigla: KG

Valor Unitário: 27,88 Valor Total: 61.893,60

Modelo: . Marca/Fabricante: in natura

Detalhe: Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:32:37

8 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 740 Sigla: KG

Valor Unitário: 27,88 Valor Total: 20.631,20

Modelo: . Marca/Fabricante: in natura

Detalhe: Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:33:01

9 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais

do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Principal)

Quantidade: 64.575 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 354.516,75

Modelo: . Marca/Fabricante: painho

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:33:53

10 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a

mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Reservada)

Quantidade: 21.525 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 118.172,25

Modelo: . Marca/Fabricante: painho

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos
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ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:34:28

11 - Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)

Quantidade: 21.836 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,26 Valor Total: 202.201,36

Modelo: . Marca/Fabricante: longa

Detalhe: Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá

ter a identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo,

prazo de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação

Registrado em: 17/03/2021 - 21:35:47

12 - Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)

Quantidade: 7.278 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,26 Valor Total: 67.394,28

Modelo: . Marca/Fabricante: longa

Detalhe: Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá

ter a identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo,

prazo de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação

Registrado em: 17/03/2021 - 21:36:33

13 - Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços,

queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g,

tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Quantidade: 16.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,67 Valor Total: 75.467,20

Modelo: . Marca/Fabricante: 3 de maio

Detalhe: Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos

quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg Close

Registrado em: 17/03/2021 - 21:40:11

14 - Biscoito salgado com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten, deverá ser obtido de

matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem

primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de

papelão com peso de 04 kg

Quantidade: 200 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,62 Valor Total: 1.924,00
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Modelo: . Marca/Fabricante: liane

Detalhe: Biscoito salgado com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten, deverá ser obtido

de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais

Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem

secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg Close

Registrado em: 17/03/2021 - 21:41:29

15 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.120 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,42 Valor Total: 65.690,40

Modelo: . Marca/Fabricante: 3 de maio

Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:47:24

16 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,42 Valor Total: 21.896,80

Modelo: . Marca/Fabricante: 3 de maio

Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:48:46

17 - Biscoito doce com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten Produzido com farinha de trigo

fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos

anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem

secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg

Quantidade: 200 Sigla: PC

Valor Unitário: 8,14 Valor Total: 1.628,00

Modelo: . Marca/Fabricante: liane

Detalhe: Biscoito doce com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten Produzido com

farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres

organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla

Registrado em: 17/03/2021 - 21:51:42

18 - Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo A embalagem primária deverá conter externamente os dados de identificação e

procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs Embalagem secundária em

caixa de papelão com 5 kg
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Quantidade: 720 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,05 Valor Total: 3.636,00

Modelo: . Marca/Fabricante: PRINCIPAL

Detalhe: Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo A embalagem primária deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs

Embalagem secundária em caixa de papelão com 5 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:54:24

19 - Cebola “in natura”, bulbos firmes e compactos, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem

ferimentos ou defeitos, firmes e bem desenvolvimento Embalagem deverá ser saco telado reforçado com 20 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,24 Valor Total: 16.200,00

Modelo: . Marca/Fabricante: in natura

Detalhe: Cebola 1Cin natura 1D, bulbos firmes e compactos, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio,

uniforme, sem ferimentos ou defeitos, firmes e bem desenvolvimento Embalagem deverá ser saco telado reforçado com 20 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 21:55:41

20 - Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos Embalagem em pacotes de 100 gramas Acondicionados em

caixas com 2,4 kg (24 x100 g)

Quantidade: 4.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,63 Valor Total: 22.224,00

Modelo: . Marca/Fabricante: MAIS COCO

Detalhe: Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos Embalagem em pacotes de 100 gramas Acondicionados

em caixas com 2,4 kg (24 x100 g)

Registrado em: 17/03/2021 - 21:58:09

21 - Colorífico pó – colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou rançoso

Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada A embalagem primária do tipo plástica e resistente com

pacotes contendo 100 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,31 Valor Total: 6.550,00

Modelo: . Marca/Fabricante: MARATA

Detalhe: Colorífico pó 13 colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre

ou rançoso Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada A embalagem primária do tipo plástica e

resistente com pacotes contendo 100 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data

de fabricação e validade A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 22:01:22

22 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Principal)
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Quantidade: 36.846 Sigla: KG

Valor Unitário: 38,34 Valor Total: 1.412.675,64

Modelo: . Marca/Fabricante: FORT BOI

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem

manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante

Registrado em: 17/03/2021 - 22:03:37

23 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Reservada)

Quantidade: 12.281 Sigla: KG

Valor Unitário: 38,34 Valor Total: 470.853,54

Modelo: . Marca/Fabricante: FORT BOI

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem

manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante

Registrado em: 17/03/2021 - 22:04:39

24 - Carne bovina em peça – coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor

próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos plástico

transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante (Cota Principal)

Quantidade: 10.868 Sigla: KG

Valor Unitário: 51,43 Valor Total: 558.941,24

Modelo: . Marca/Fabricante: in natura

Detalhe: Carne bovina em peça 13 coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor,

cheiro e sabor próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos

plástico transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no

órgão oficial endereço de fabricante

Registrado em: 17/03/2021 - 22:06:24

25 - Carne bovina em peça – coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor

próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos plástico

transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante (Cota Reservada)

Quantidade: 3.622 Sigla: KG

Valor Unitário: 51,43 Valor Total: 186.279,46

Modelo: . Marca/Fabricante: in natura

Detalhe: Carne bovina em peça 13 coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor,

cheiro e sabor próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos
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plástico transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no

órgão oficial endereço de fabricante

Registrado em: 17/03/2021 - 22:07:14

26 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,16 Valor Total: 442.216,80

Modelo: . Marca/Fabricante: FRIATO

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 22:09:05

27 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,16 Valor Total: 147.405,60

Modelo: . Marca/Fabricante: FRIATO

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 22:09:38

28 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 16,92 Valor Total: 528.411,60

Modelo: . Marca/Fabricante: FRIATO

Detalhe: Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência Embalagem secundária em caixas com 20 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 22:10:57

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
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29 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 16,92 Valor Total: 176.137,20

Modelo: . Marca/Fabricante: FRIATO

Detalhe: Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência Embalagem secundária em caixas com 20 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 22:11:53

30 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.795 Sigla: PC

Valor Unitário: 7,07 Valor Total: 90.460,65

Modelo: . Marca/Fabricante: BOM SABOR

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 22:13:27

31 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.265 Sigla: PC

Valor Unitário: 7,07 Valor Total: 30.153,55

Modelo: . Marca/Fabricante: BOM SABOR

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 22:14:37

32 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Principal)
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Quantidade: 26.910 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,84 Valor Total: 76.424,40

Modelo: . Marca/Fabricante: VITAMILHO

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 22:15:42

33 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.970 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,84 Valor Total: 25.474,80

Modelo: . Marca/Fabricante: VITAMILHO

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg C

Registrado em: 17/03/2021 - 22:16:11

34 - Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade, fortificação

com ferro e ácido fólico O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios Embalagem primária plástica de

polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de fabricação e data de

validade Acondicionadas em fardos com 10 kg

Quantidade: 3.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,69 Valor Total: 14.257,60

Modelo: . Marca/Fabricante: ROSA BRANCA

Detalhe: Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade,

fortificação com ferro e ácido fólico O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios Embalagem

primária plástica de polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de

fabricação e data de validade Acondicionadas em fardos com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 22:17:26

35 - Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem primária contendo 01 kg e informações do

produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Embalagem secundária plástica resistente

com 20 kg

Quantidade: 3.320 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,64 Valor Total: 18.724,80

Modelo: . Marca/Fabricante: PINDUCA

Detalhe: Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem primária contendo 01 kg e

informações do produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Embalagem secundária

plástica resistente com 20 kg Close

Registrado em: 17/03/2021 - 22:29:17
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36 - Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e

livre de umidade Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte Cada embalagem

contendo 01 kg E embalagem secundária em fardos com 30 kg

Quantidade: 3.300 Sigla: PC

Valor Unitário: 8,49 Valor Total: 28.017,00

Modelo: . Marca/Fabricante: DONA DE

Detalhe: Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou

parasitas e livre de umidade Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte Cada

embalagem contendo 01 kg E embalagem secundária em fardos com 30 kg Close

Registrado em: 17/03/2021 - 22:30:20

38 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)

Quantidade: 43.395 Sigla: L

Valor Unitário: 7,43 Valor Total: 322.424,85

Modelo: . Marca/Fabricante: COMALBA

Detalhe: Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação

do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade,

peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação

Registrado em: 17/03/2021 - 22:31:28

39 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)

Quantidade: 14.465 Sigla: L

Valor Unitário: 7,43 Valor Total: 107.474,95

Modelo: . Marca/Fabricante: COMALBA

Detalhe: Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação

do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade,

peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação

Registrado em: 17/03/2021 - 22:31:54

40 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Principal)

Quantidade: 42.390 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 230.601,60

Modelo: . Marca/Fabricante: CAMPONESA
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Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 22:32:49

41 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Reservada)

Quantidade: 14.130 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 76.867,20

Modelo: . Marca/Fabricante: CAMPONESA

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 22:33:48

43 - Linguiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1ª qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas Embalagem primária

plástica a vácuo com 2,5 kg com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e

embalagem secundária de caixa de papelão com 10 kg

Quantidade: 608 Sigla: PC

Valor Unitário: 27,61 Valor Total: 16.786,88

Modelo: . Marca/Fabricante: FRICO

Detalhe: Linguiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1ª qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas Embalagem

primária plástica a vácuo com 2,5 kg com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e

validade, e embalagem secundária de caixa de papelão com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 22:34:59

44 - Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500

grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Isento de

sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg

Quantidade: 20.470 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,94 Valor Total: 60.181,80

Modelo: . Marca/Fabricante: BRANDINI

Detalhe: Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente,

contendo 500 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade Isento de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 22:36:00

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
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45 - Maçã vermelha, nacional – de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas de

papelão com 18 kg (Cota Principal)

Quantidade: 13.878 Sigla: KG

Valor Unitário: 9,47 Valor Total: 131.424,66

Modelo: . Marca/Fabricante: FHISCHER

Detalhe: Maçã vermelha, nacional 13 de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas

de papelão com 18 kg Close

Registrado em: 17/03/2021 - 22:37:29

46 - Maçã vermelha, nacional – de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas de

papelão com 18 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.626 Sigla: KG

Valor Unitário: 9,47 Valor Total: 43.808,22

Modelo: . Marca/Fabricante: FHISCHER

Detalhe: Maçã vermelha, nacional 13 de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas

de papelão com 18 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 22:38:09

47 - Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídios, de primeira qualidade Com aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à mesma e

deverá está isenta de ranço e outras características indesejáveis, apresentando vedação adequada Devem ser embalados em potes de

polietileno leitoso e resistente Acondicionada em caixas com de 6 kg

Quantidade: 4.224 Sigla: POTE

Valor Unitário: 5,76 Valor Total: 24.330,24

Modelo: . Marca/Fabricante: DELICIA

Detalhe: Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídios, de primeira qualidade Com aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à

mesma e deverá está isenta de ranço e outras características indesejáveis, apresentando vedação adequada Devem ser embalados em

potes de polietileno leitoso e resistente Acondicionada em caixas com de 6 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 22:39:20

48 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 25.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,51 Valor Total: 116.358,00

Modelo: . Marca/Fabricante: SINHA

Detalhe: Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 22:40:08
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49 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.600 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,51 Valor Total: 38.786,00

Modelo: . Marca/Fabricante: SINHA

Detalhe: Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 22:40:52

50 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Principal)

Quantidade: 10.560 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,58 Valor Total: 111.724,80

Modelo: . Marca/Fabricante: CONCORDIA

Detalhe: Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades

Registrado em: 17/03/2021 - 22:42:07

51 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Reservada)

Quantidade: 3.520 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,58 Valor Total: 37.241,60

Modelo: . Marca/Fabricante: CONCORDIA

Detalhe: Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades

Registrado em: 17/03/2021 - 22:43:01

52 - Ovo de galinha, coloração branca, tamanho médio, com a casca limpa, integra sem rachaduras e sem deformação Embalados em

bandejas de material descartável com capacidade para 30 (trinta) unidades e apresentar prazo de validade, lote, e embalagem

secundários de papelão, lacradas, limpas, secas e não violadas, resistentes com 12 bandejas

Quantidade: 5.016 Sigla: CRT

Valor Unitário: 15,33 Valor Total: 76.895,28
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Modelo: . Marca/Fabricante: JOSIDITH

Detalhe: Ovo de galinha, coloração branca, tamanho médio, com a casca limpa, integra sem rachaduras e sem deformação

Embalados em bandejas de material descartável com capacidade para 30 (trinta) unidades e apresentar prazo de validade, lote, e

embalagem secundários de papelão, lacradas, limpas, secas e não violadas, resistentes com 12 bandejas

Registrado em: 17/03/2021 - 22:43:48

53 - Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, gordura

vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária (Cota Principal)

Quantidade: 23.868 Sigla: PC

Valor Unitário: 13,41 Valor Total: 320.069,88

Modelo: . Marca/Fabricante: PAES ALIANCA

Detalhe: Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal,

gordura vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente

identificado com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária

Registrado em: 17/03/2021 - 22:45:16

54 - Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, gordura

vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária (Cota Reservada)

Quantidade: 7.956 Sigla: PC

Valor Unitário: 13,41 Valor Total: 106.689,96

Modelo: . Marca/Fabricante: PAES ALIANCA

Detalhe: Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal,

gordura vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente

identificado com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária

Registrado em: 17/03/2021 - 22:45:52

55 - Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais deverá se apresentar em

cristais brancos, umidade máxima de 2% com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não

tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal Específica, sem

glúten livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas Embalagem primária em pacote plástico, atóxico, resistentes,

transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos, lacrados com

peso de 30 Kg

Quantidade: 2.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,40 Valor Total: 3.024,00

Modelo: . Marca/Fabricante: BOM DE MESA

Detalhe: Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais deverá se apresentar

em cristais brancos, umidade máxima de 2% com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo

não tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal

Específica, sem glúten livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas Embalagem primária em pacote plástico, atóxico,

resistentes, transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos,

lacrados com peso de 30 Kg

Registrado em: 17/03/2021 - 22:46:39
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56 - Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas

com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg

Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 3,52 Valor Total: 42.768,00

Modelo: . Marca/Fabricante: PALMEIRAS

Detalhe: Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas

em latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 22:47:19

57 - Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas com

125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg

Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 4,23 Valor Total: 51.394,50

Modelo: . Marca/Fabricante: PALMEIRAS

Detalhe: Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em

latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 22:48:03

58 - Suco de fruta integral pasteurizado – uva - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e conservantes

artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá apresentar identificação

na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e embalagem secundária resistente

em caixas com 06 unidades

Quantidade: 270 Sigla: GF

Valor Unitário: 22,77 Valor Total: 6.147,90

Modelo: . Marca/Fabricante: CATAFESTA

Detalhe: Suco de fruta integral pasteurizado 13 uva - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e

conservantes artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá

apresentar identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e

embalagem secundária resistente em caixas com 06 unidades Close

Registrado em: 17/03/2021 - 22:49:31

59 - Suco de fruta integral pasteurizado – goiaba - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e conservantes

artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá apresentar identificação

na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e embalagem secundária resistente

em caixas com 06 unidades

Quantidade: 270 Sigla: GF

Valor Unitário: 20,77 Valor Total: 5.607,90

Modelo: . Marca/Fabricante: CATAFESTA
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Detalhe: Suco de fruta integral pasteurizado 13 goiaba - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e

conservantes artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá

apresentar identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e

embalagem secundária resistente em caixas com 06 unidades

Registrado em: 17/03/2021 - 22:50:35

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM
PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO E/OU UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME
LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto
10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como
ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 07/2021 Número do Processo Interno: 036/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico Abertura: 18/03/2021 - 08:31

Orgão: Prefeitura Municipal de Balsas Município: Balsas / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 18.454 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,83 Valor Total: 70.678,82

Modelo: MARATA Marca/Fabricante: MARATA

Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado. Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten. Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional,
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marca do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 22:46:02

2 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 6.151 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,83 Valor Total: 23.558,33

Modelo: MARATA Marca/Fabricante: MARATA

Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado. Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten. Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional,

marca do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 22:46:47

4 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Principal)

Quantidade: 28.373 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 92.495,98

Modelo: ITAJA Marca/Fabricante: ITAJA

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos. Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 22:48:13

5 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 9.457 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 30.829,82

Modelo: ITAJA Marca/Fabricante: ITAJA

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos. Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 22:48:38

6 - Adoçante dietético, à base de edulcorante natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de plástico

atóxico, contendo 80 ml, com identificação nas embalagens dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade

Quantidade: 24 Sigla: FR

Valor Unitário: 6,79 Valor Total: 162,96
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Modelo: MARATA Marca/Fabricante: MARATA

Detalhe: Adoçante dietético, à base de edulcorante natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de

plástico atóxico, contendo 80 ml, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade

Registrado em: 17/03/2021 - 22:49:27

9 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais

do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Principal)

Quantidade: 64.575 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 354.516,75

Modelo: PAINHO Marca/Fabricante: PAINHO

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 22:51:40

10 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a

mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Reservada)

Quantidade: 21.525 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 118.172,25

Modelo: PAINHO Marca/Fabricante: PAINHO

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 22:52:13

11 - Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)

Quantidade: 21.836 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,26 Valor Total: 202.201,36

Modelo: LONGA VIDA Marca/Fabricante: LONGA VIDA

Detalhe: Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml. Na embalagem primária deverá

ter a identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo,

prazo de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação

Registrado em: 17/03/2021 - 22:54:16

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
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12 - Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)

Quantidade: 7.278 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,26 Valor Total: 67.394,28

Modelo: LONGA VIDA Marca/Fabricante: LONGA VIDA

Detalhe: Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml. Na embalagem primária deverá

ter a identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo,

prazo de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação

Registrado em: 17/03/2021 - 22:54:42

13 - Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços,

queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g,

tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Quantidade: 16.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,67 Valor Total: 75.467,20

Modelo: CRACKE Marca/Fabricante: CRACKE

Detalhe: Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas. Serão rejeitados os biscoitos

quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 22:57:18

18 - Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo A embalagem primária deverá conter externamente os dados de identificação e

procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs Embalagem secundária em

caixa de papelão com 5 kg

Quantidade: 720 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,05 Valor Total: 3.636,00

Modelo: RANCHEIRO Marca/Fabricante: RANCHEIRO

Detalhe: Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo. A embalagem primária deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs.

Embalagem secundária em caixa de papelão com 5 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 22:59:21

19 - Cebola “in natura”, bulbos firmes e compactos, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem

ferimentos ou defeitos, firmes e bem desenvolvimento Embalagem deverá ser saco telado reforçado com 20 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,24 Valor Total: 16.200,00

Modelo: HORTIFRUTI Marca/Fabricante: HORTIFRUTI

Detalhe: Cebola 1Cin natura 1D, bulbos firmes e compactos, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio,

uniforme, sem ferimentos ou defeitos, firmes e bem desenvolvimento. Embalagem deverá ser saco telado reforçado com 20 kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:00:58

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
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20 - Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos Embalagem em pacotes de 100 gramas Acondicionados em

caixas com 2,4 kg (24 x100 g)

Quantidade: 4.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,63 Valor Total: 22.224,00

Modelo: BOM COCO Marca/Fabricante: BOM COCO

Detalhe: Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos. Embalagem em pacotes de 100 gramas.

Acondicionados em caixas com 2,4 kg (24 x100 g).

Registrado em: 17/03/2021 - 23:02:01

21 - Colorífico pó – colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou rançoso

Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada A embalagem primária do tipo plástica e resistente com

pacotes contendo 100 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,31 Valor Total: 6.550,00

Modelo: SINHA Marca/Fabricante: SINHA

Detalhe: Colorífico pó 13 colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre

ou rançoso. Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada. A embalagem primária do tipo plástica e

resistente com pacotes contendo 100 grs., com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,

data de fabricação e validade. A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:02:50

22 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Principal)

Quantidade: 36.846 Sigla: KG

Valor Unitário: 38,34 Valor Total: 1.412.675,64

Modelo: MOIDA Marca/Fabricante: MOIDA

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor, cheiro e sabor próprio; sem

manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro no órgão oficial;

endereço de fabricante.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:03:51

26 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,16 Valor Total: 442.216,80

Modelo: FRIATO Marca/Fabricante: FRIATO
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Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Embalagem

secundária em caixas com 20 kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:05:06

27 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,16 Valor Total: 147.405,60

Modelo: FRIATO Marca/Fabricante: FRIATO

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Embalagem

secundária em caixas com 20 kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:05:53

28 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 16,92 Valor Total: 528.411,60

Modelo: FRIATO Marca/Fabricante: FRIATO

Detalhe: Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência. Embalagem secundária em caixas com 20 kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:06:41

29 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 16,92 Valor Total: 176.137,20

Modelo: FRIATO Marca/Fabricante: FRIATO

Detalhe: Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência. Embalagem secundária em caixas com 20 kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:07:40
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32 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 26.910 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,84 Valor Total: 76.424,40

Modelo: BELL SABOR Marca/Fabricante: BELL SABRO

Detalhe: Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela. Isenta de matéria terrosa, parasitos e

larvas. A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs., com identificação na

embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser

plástica e reforçada, lacrada, em fardos com10 kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:09:29

33 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.970 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,84 Valor Total: 25.474,80

Modelo: BELL SABOR Marca/Fabricante: BELL SABOR

Detalhe: Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela. Isenta de matéria terrosa, parasitos e

larvas. A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs., com identificação na

embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser

plástica e reforçada, lacrada, em fardos com10 kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:10:03

34 - Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade, fortificação

com ferro e ácido fólico O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios Embalagem primária plástica de

polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de fabricação e data de

validade Acondicionadas em fardos com 10 kg

Quantidade: 3.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,69 Valor Total: 14.257,60

Modelo: ROSA BRANCA Marca/Fabricante: ROSA BRANCA

Detalhe: Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade,

fortificação com ferro e ácido fólico. O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios. Embalagem

primária plástica de polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de

fabricação e data de validade. Acondicionadas em fardos com 10 kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:10:55

36 - Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e

livre de umidade Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte Cada embalagem

contendo 01 kg E embalagem secundária em fardos com 30 kg
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Quantidade: 3.300 Sigla: PC

Valor Unitário: 8,49 Valor Total: 28.017,00

Modelo: TIA DORA Marca/Fabricante: TIA DORA

Detalhe: Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou

parasitas e livre de umidade. Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte.

Cada embalagem contendo 01 kg. E embalagem secundária em fardos com 30 kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:12:14

38 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)

Quantidade: 43.395 Sigla: L

Valor Unitário: 7,43 Valor Total: 322.424,85

Modelo: SANTO ANTONIO Marca/Fabricante: SANTO ANTONIO

Detalhe: Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro. Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:15:00

39 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)

Quantidade: 14.465 Sigla: L

Valor Unitário: 7,43 Valor Total: 107.474,95

Modelo: SANTO ANTONIO Marca/Fabricante: SANTO ANTONIO

Detalhe: Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro. Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:15:37

40 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Principal)

Quantidade: 42.390 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 230.601,60

Modelo: CCGL Marca/Fabricante: CCGL

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados. Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido. Embalagem primária de 200 grs., metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 23:16:38
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41 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Reservada)

Quantidade: 14.130 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 76.867,20

Modelo: CCGL Marca/Fabricante: CCGL

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados. Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido. Embalagem primária de 200 grs., metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:17:22

45 - Maçã vermelha, nacional – de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas de

papelão com 18 kg (Cota Principal)

Quantidade: 13.878 Sigla: KG

Valor Unitário: 9,47 Valor Total: 131.424,66

Modelo: HORTIFRUTI Marca/Fabricante: HORTIFRUTI

Detalhe: Maçã vermelha, nacional 13 de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. Embaladas em caixas

de papelão com 18 kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:18:45

46 - Maçã vermelha, nacional – de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas de

papelão com 18 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.626 Sigla: KG

Valor Unitário: 9,47 Valor Total: 43.808,22

Modelo: HORTIFRUTI Marca/Fabricante: HORTIFRUTI

Detalhe: Maçã vermelha, nacional 13 de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. Embaladas em caixas

de papelão com 18 kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:19:18

47 - Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídios, de primeira qualidade Com aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à mesma e

deverá está isenta de ranço e outras características indesejáveis, apresentando vedação adequada Devem ser embalados em potes de

polietileno leitoso e resistente Acondicionada em caixas com de 6 kg

Quantidade: 4.224 Sigla: POTE

Valor Unitário: 5,76 Valor Total: 24.330,24

Modelo: POSTE Marca/Fabricante: POSTE
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Detalhe: Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídios, de primeira qualidade. Com aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à

mesma e deverá está isenta de ranço e outras características indesejáveis, apresentando vedação adequada. Devem ser embalados

em potes de polietileno leitoso e resistente. Acondicionada em caixas com de 6 kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:19:57

48 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 25.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,51 Valor Total: 116.358,00

Modelo: PINDUCA Marca/Fabricante: PINDUCA

Detalhe: Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio. Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs. e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg. COTA

Registrado em: 17/03/2021 - 23:22:13

49 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.600 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,51 Valor Total: 38.786,00

Modelo: PINDUCA Marca/Fabricante: PINDUCA

Detalhe: Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio. Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs. e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg. COTA

Registrado em: 17/03/2021 - 23:22:51

50 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Principal)

Quantidade: 10.560 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,58 Valor Total: 111.724,80

Modelo: CONCORDIA Marca/Fabricante: CONCORDIA

Detalhe: Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição. Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos. Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:23:58

51 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Reservada)
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Quantidade: 3.520 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,58 Valor Total: 37.241,60

Modelo: CONCORDIA Marca/Fabricante: CONCORDIA

Detalhe: Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição. Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos. Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:24:43

53 - Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, gordura

vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária (Cota Principal)

Quantidade: 23.868 Sigla: PC

Valor Unitário: 13,41 Valor Total: 320.069,88

Modelo: BUMBA MEU PAO Marca/Fabricante: BUMBA MEU PAO

Detalhe: Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal,

gordura vegetal e conservante. Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente

identificado com 10 unidades de 50 grs. A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:26:42

54 - Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, gordura

vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária (Cota Reservada)

Quantidade: 7.956 Sigla: PC

Valor Unitário: 13,41 Valor Total: 106.689,96

Modelo: BUMBA MEU PAO Marca/Fabricante: BUMBA MEU PAO

Detalhe: Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal,

gordura vegetal e conservante. Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente

identificado com 10 unidades de 50 grs. A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:27:14

56 - Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas

com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg

Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 3,52 Valor Total: 42.768,00

Modelo: 88 Marca/Fabricante: 88

Detalhe: Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas. Embaladas

em latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:29:37

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.
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57 - Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas com

125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg

Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 4,23 Valor Total: 51.394,50

Modelo: 88 Marca/Fabricante: 88

Detalhe: Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas. Embaladas em

latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg.

Registrado em: 17/03/2021 - 23:30:47

Informações adicionais

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM
PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO E/OU UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME
LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto
10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como
ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 07/2021 Número do Processo Interno: 036/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico Abertura: 18/03/2021 - 08:31

Orgão: Prefeitura Municipal de Balsas Município: Balsas / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 18.454 Sigla: PC
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Valor Unitário: 3,80 Valor Total: 70.125,20

Modelo: APTI Marca/Fabricante: APTI

Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca

do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 23:28:28

2 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 6.151 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,80 Valor Total: 23.373,80

Modelo: APTI Marca/Fabricante: APTI

Detalhe: Close Registrado em: 17/03/2021 - 23:28:59

3 - Achocolatado em pó solúvel, isento de sacarose, com adoçante a base de edulcorante natural, preparado com ingredientes sãos e

limpos, isento de glúten em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico

ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade, em pacotes de 400 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg E que tenha a expressão na embalagem

primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten

Quantidade: 240 Sigla: PC

Valor Unitário: 10,35 Valor Total: 2.484,00

Modelo: APTI Marca/Fabricante: APTI

Detalhe: Achocolatado em pó solúvel, isento de sacarose, com adoçante a base de edulcorante natural, preparado com ingredientes

sãos e limpos, isento de glúten em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionado em embalagem de polietileno

atóxico ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade, em pacotes de 400 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg E que tenha a expressão na

embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten Close

Registrado em: 17/03/2021 - 23:30:41

4 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Principal)

Quantidade: 28.373 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,25 Valor Total: 92.212,25

Modelo: BLANCO Marca/Fabricante: BLANCO

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg Close

Registrado em: 17/03/2021 - 23:32:51

5 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação
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nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 9.457 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,25 Valor Total: 30.735,25

Modelo: BLANCO Marca/Fabricante: BLANCO

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg Close

Registrado em: 17/03/2021 - 23:34:35

6 - Adoçante dietético, à base de edulcorante natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de plástico

atóxico, contendo 80 ml, com identificação nas embalagens dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade

Quantidade: 24 Sigla: FR

Valor Unitário: 6,79 Valor Total: 162,96

Modelo: ZERO CAL Marca/Fabricante: ZERO CAL

Detalhe: Adoçante dietético, à base de edulcorante natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de

plástico atóxico, contendo 80 ml, com identificação nas embalagens dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade Close

Registrado em: 17/03/2021 - 23:36:05

7 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 2.220 Sigla: KG

Valor Unitário: 27,85 Valor Total: 61.827,00

Modelo: ANJO Marca/Fabricante: ANJO

Detalhe: Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg Close

Registrado em: 17/03/2021 - 23:37:39

8 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 740 Sigla: KG

Valor Unitário: 27,85 Valor Total: 20.609,00

Modelo: ANJO Marca/Fabricante: ANJO

Detalhe: Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 23:38:03

9 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais

do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Principal)
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Quantidade: 64.575 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,45 Valor Total: 351.933,75

Modelo: PAINHO Marca/Fabricante: PAINHO

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg Close

Registrado em: 17/03/2021 - 23:38:35

10 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a

mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Reservada)

Quantidade: 21.525 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,45 Valor Total: 117.311,25

Modelo: PAINHO Marca/Fabricante: PAINHO

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg Close

Registrado em: 17/03/2021 - 23:38:52

11 - Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)

Quantidade: 21.836 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,25 Valor Total: 201.983,00

Modelo: ITALAC Marca/Fabricante: ITALAC

Detalhe: Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá

ter a identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo,

prazo de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação

Registrado em: 17/03/2021 - 23:54:14

12 - Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)

Quantidade: 7.278 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,25 Valor Total: 67.321,50

Modelo: ITALAC Marca/Fabricante: ITALAC

Detalhe: Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá

ter a identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo,

prazo de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação

Registrado em: 17/03/2021 - 23:54:59

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta
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13 - Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços,

queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g,

tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Quantidade: 16.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,67 Valor Total: 75.467,20

Modelo: 3 DE MAIO Marca/Fabricante: 3 DE MAIO

Detalhe: Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos

quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 23:56:18

14 - Biscoito salgado com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten, deverá ser obtido de

matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem

primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de

papelão com peso de 04 kg

Quantidade: 200 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,60 Valor Total: 1.920,00

Modelo: 3 DE MAIO Marca/Fabricante: 3 DE MAIO

Detalhe: Biscoito salgado com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten, deverá ser obtido

de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais

Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem

secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg Close

Registrado em: 17/03/2021 - 23:56:48

15 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.120 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,40 Valor Total: 65.448,00

Modelo: 3 DE MAIO Marca/Fabricante: 3 DE MAIO

Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg Close

Registrado em: 17/03/2021 - 23:57:30

16 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,40 Valor Total: 21.816,00

Modelo: 3 DE MAIO Marca/Fabricante: 3 DE MAIO

Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados
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com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg Close

Registrado em: 17/03/2021 - 23:57:59

17 - Biscoito doce com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten Produzido com farinha de trigo

fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos

anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem

secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg

Quantidade: 200 Sigla: PC

Valor Unitário: 8,10 Valor Total: 1.620,00

Modelo: 3 DE MAIO Marca/Fabricante: 3 DE MAIO

Detalhe: Biscoito doce com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten Produzido com

farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres

organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e

em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg Close

Registrado em: 17/03/2021 - 23:58:32

18 - Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo A embalagem primária deverá conter externamente os dados de identificação e

procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs Embalagem secundária em

caixa de papelão com 5 kg

Quantidade: 720 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,00 Valor Total: 3.600,00

Modelo: TERRA NORTE Marca/Fabricante: TERRA NORTE

Detalhe: Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo A embalagem primária deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs

Embalagem secundária em caixa de papelão com 5 kg

Registrado em: 17/03/2021 - 23:59:06

19 - Cebola “in natura”, bulbos firmes e compactos, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem

ferimentos ou defeitos, firmes e bem desenvolvimento Embalagem deverá ser saco telado reforçado com 20 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,24 Valor Total: 16.200,00

Modelo: JOST Marca/Fabricante: JOST

Detalhe: Cebola 1Cin natura 1D, bulbos firmes e compactos, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio,

uniforme, sem ferimentos ou defeitos, firmes e bem desenvolvimento Embalagem deverá ser saco telado reforçado com 20 kg Close

Registrado em: 17/03/2021 - 23:59:36

20 - Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos Embalagem em pacotes de 100 gramas Acondicionados em

caixas com 2,4 kg (24 x100 g)

Quantidade: 4.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,60 Valor Total: 22.080,00

Modelo: BOM CO0CO Marca/Fabricante: BOM COOCO

Detalhe: Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos Embalagem em pacotes de 100 gramas Acondicionados

em caixas com 2,4 kg (24 x100 g)
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Registrado em: 18/03/2021 - 00:00:32

21 - Colorífico pó – colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou rançoso

Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada A embalagem primária do tipo plástica e resistente com

pacotes contendo 100 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,30 Valor Total: 6.500,00

Modelo: SINHA Marca/Fabricante: SINHA

Detalhe: Colorífico pó 13 colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre

ou rançoso Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada A embalagem primária do tipo plástica e

resistente com pacotes contendo 100 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data

de fabricação e validade A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:01:20

22 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Principal)

Quantidade: 36.846 Sigla: KG

Valor Unitário: 38,00 Valor Total: 1.400.148,00

Modelo: FORT BOI Marca/Fabricante: FORT BOI

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem

manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:01:59

23 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Reservada)

Quantidade: 12.281 Sigla: KG

Valor Unitário: 38,00 Valor Total: 466.678,00

Modelo: FORT BOI Marca/Fabricante: FORT BOI

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem

manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:03:06

24 - Carne bovina em peça – coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor

próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos plástico
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transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante (Cota Principal)

Quantidade: 10.868 Sigla: KG

Valor Unitário: 50,00 Valor Total: 543.400,00

Modelo: FORT BOI Marca/Fabricante: FORT BOI

Detalhe: Carne bovina em peça 13 coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor,

cheiro e sabor próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos

plástico transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no

órgão oficial endereço de fabricante Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:03:39

25 - Carne bovina em peça – coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor

próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos plástico

transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante (Cota Reservada)

Quantidade: 3.622 Sigla: KG

Valor Unitário: 50,00 Valor Total: 181.100,00

Modelo: FORT BOI Marca/Fabricante: FORT BOI

Detalhe: Carne bovina em peça 13 coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor,

cheiro e sabor próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos

plástico transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no

órgão oficial endereço de fabricante Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:04:14

26 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,00 Valor Total: 437.220,00

Modelo: FLAMBOIA Marca/Fabricante: FLAMBOIA

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:04:50

27 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,00 Valor Total: 145.740,00



18/03/2021 Portal de Compras Públicas | Impressão de Propostas

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/3/SessaoPublica/AnalisarPropostas/Imprimir/?ttCD_CHAVE=135325&ttControle=1 197/230

Modelo: FLAMBOIA Marca/Fabricante: FLAMBOIA

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:05:22

28 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 16,90 Valor Total: 527.787,00

Modelo: FLAMBOIA Marca/Fabricante: FLAMBOIA

Detalhe: Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência Embalagem secundária em caixas com 20 kg Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:06:08

29 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 16,90 Valor Total: 175.929,00

Modelo: FLAMBOIA Marca/Fabricante: FLAMBOIA

Detalhe: Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência Embalagem secundária em caixas com 20 kg Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:06:41

30 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.795 Sigla: PC

Valor Unitário: 7,00 Valor Total: 89.565,00

Modelo: NATURAL Marca/Fabricante: NATURAL

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:07:45
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31 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.265 Sigla: PC

Valor Unitário: 7,00 Valor Total: 29.855,00

Modelo: NATURAL Marca/Fabricante: NATURAL

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:08:24

32 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 26.910 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,75 Valor Total: 74.002,50

Modelo: BELL SABOR Marca/Fabricante: BELL SABOR

Detalhe: Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas

A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem

dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:08:55

33 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.970 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,75 Valor Total: 24.667,50

Modelo: BELL SABOR Marca/Fabricante: BELL SABOR

Detalhe: Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas

A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem

dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:09:35

34 - Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade, fortificação

com ferro e ácido fólico O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios Embalagem primária plástica de
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polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de fabricação e data de

validade Acondicionadas em fardos com 10 kg

Quantidade: 3.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,69 Valor Total: 14.257,60

Modelo: D BENTA Marca/Fabricante: D BENTA

Detalhe: Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade,

fortificação com ferro e ácido fólico O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios Embalagem

primária plástica de polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de

Registrado em: 18/03/2021 - 00:10:15

35 - Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem primária contendo 01 kg e informações do

produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Embalagem secundária plástica resistente

com 20 kg

Quantidade: 3.320 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,60 Valor Total: 18.592,00

Modelo: DO ZE Marca/Fabricante: DO ZE

Detalhe: Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem primária contendo 01 kg e

informações do produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Embalagem secundária

plástica resistente com 20 kg Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:10:49

36 - Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e

livre de umidade Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte Cada embalagem

contendo 01 kg E embalagem secundária em fardos com 30 kg

Quantidade: 3.300 Sigla: PC

Valor Unitário: 8,45 Valor Total: 27.885,00

Modelo: DA MAMAE Marca/Fabricante: DA MAMAE

Detalhe: Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou

parasitas e livre de umidade Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte Cada

embalagem contendo 01 kg E embalagem secundária em fardos com 30 kg

Registrado em: 18/03/2021 - 00:11:40

37 - Fórmula em pó elementar, hipoalergênica, a base de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite, isento de lactose,

galactose, sacarose, frutose e glúten Embalagem lata de 400 grs, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade

Quantidade: 48 Sigla: LT

Valor Unitário: 139,00 Valor Total: 6.672,00

Modelo: NINHO Marca/Fabricante: NINHO

Detalhe: Fórmula em pó elementar, hipoalergênica, a base de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite, isento de lactose,

galactose, sacarose, frutose e glúten Embalagem lata de 400 grs, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade

Registrado em: 18/03/2021 - 00:12:05

está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
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38 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)

Quantidade: 43.395 Sigla: L

Valor Unitário: 7,40 Valor Total: 321.123,00

Modelo: ELEGE Marca/Fabricante: ELEGE

Detalhe: Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação

do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade,

peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação

Registrado em: 18/03/2021 - 00:12:33

39 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)

Quantidade: 14.465 Sigla: L

Valor Unitário: 7,40 Valor Total: 107.041,00

Modelo: ELEGE Marca/Fabricante: ELEGE

Detalhe: Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação

do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade,

peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:13:07

40 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Principal)

Quantidade: 42.390 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,40 Valor Total: 228.906,00

Modelo: CCGL Marca/Fabricante: CCGL

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:13:40

41 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Reservada)
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Quantidade: 14.130 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,40 Valor Total: 76.302,00

Modelo: CCGL Marca/Fabricante: CCGL

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:14:17

42 - Leite sem lactose, contendo proteína isolada de soja, com soja não transgênica, sabor natural, nutricionalmente completa, isenta de

sacarose Embalagem latas de 400 g

Quantidade: 100 Sigla: LT

Valor Unitário: 24,40 Valor Total: 2.440,00

Modelo: NINHO Marca/Fabricante: NINHO

Detalhe: Leite sem lactose, contendo proteína isolada de soja, com soja não transgênica, sabor natural, nutricionalmente completa,

isenta de sacarose Embalagem latas de 400 g Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:14:48

43 - Linguiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1ª qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas Embalagem primária

plástica a vácuo com 2,5 kg com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e

embalagem secundária de caixa de papelão com 10 kg

Quantidade: 608 Sigla: PC

Valor Unitário: 27,60 Valor Total: 16.780,80

Modelo: EXELENCIA Marca/Fabricante: EXELENCIA

Detalhe: Linguiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1ª qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas Embalagem

primária plástica a vácuo com 2,5 kg com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e

validade, e embalagem secundária de caixa de papelão com 10 kg

Registrado em: 18/03/2021 - 00:15:22

44 - Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500

grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Isento de

sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg

Quantidade: 20.470 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,90 Valor Total: 59.363,00

Modelo: POTY Marca/Fabricante: POTY

Detalhe: Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente,

contendo 500 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade Isento de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg

Registrado em: 18/03/2021 - 00:15:50

45 - Maçã vermelha, nacional – de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas de

papelão com 18 kg (Cota Principal)
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Quantidade: 13.878 Sigla: KG

Valor Unitário: 9,45 Valor Total: 131.147,10

Modelo: NACIONAL Marca/Fabricante: NACIONAL

Detalhe: Maçã vermelha, nacional 13 de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas

de papelão com 18 kg

Registrado em: 18/03/2021 - 00:16:32

46 - Maçã vermelha, nacional – de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas de

papelão com 18 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.626 Sigla: KG

Valor Unitário: 9,45 Valor Total: 43.715,70

Modelo: NACIONAL Marca/Fabricante: NACIONAL

Detalhe: Maçã vermelha, nacional 13 de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas

de papelão com 18 kg

Registrado em: 18/03/2021 - 00:16:59

47 - Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídios, de primeira qualidade Com aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à mesma e

deverá está isenta de ranço e outras características indesejáveis, apresentando vedação adequada Devem ser embalados em potes de

polietileno leitoso e resistente Acondicionada em caixas com de 6 kg

Quantidade: 4.224 Sigla: POTE

Valor Unitário: 5,75 Valor Total: 24.288,00

Modelo: PRIMOR Marca/Fabricante: PRIMOR

Detalhe: Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídios, de primeira qualidade Com aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à

mesma e deverá está isenta de ranço e outras características indesejáveis, apresentando vedação adequada Devem ser embalados em

potes de polietileno leitoso e resistente Acondicionada em caixas com de 6 kg Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:17:33

48 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 25.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,50 Valor Total: 116.100,00

Modelo: SINHA Marca/Fabricante: SINHA

Detalhe: Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg

Registrado em: 18/03/2021 - 00:18:00

49 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Reservada)
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Quantidade: 8.600 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,50 Valor Total: 38.700,00

Modelo: SINHA Marca/Fabricante: SINHA

Detalhe: Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg

Registrado em: 18/03/2021 - 00:18:33

50 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Principal)

Quantidade: 10.560 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,50 Valor Total: 110.880,00

Modelo: ABC Marca/Fabricante: ABC

Detalhe: Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:19:03

51 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Reservada)

Quantidade: 3.520 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,50 Valor Total: 36.960,00

Modelo: GARRAFAS Marca/Fabricante: GARRAFAS

Detalhe: Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:19:52

52 - Ovo de galinha, coloração branca, tamanho médio, com a casca limpa, integra sem rachaduras e sem deformação Embalados em

bandejas de material descartável com capacidade para 30 (trinta) unidades e apresentar prazo de validade, lote, e embalagem

secundários de papelão, lacradas, limpas, secas e não violadas, resistentes com 12 bandejas

Quantidade: 5.016 Sigla: CRT

Valor Unitário: 15,30 Valor Total: 76.744,80

Modelo: NATURAL Marca/Fabricante: NATURAL

Detalhe: Ovo de galinha, coloração branca, tamanho médio, com a casca limpa, integra sem rachaduras e sem deformação

Embalados em bandejas de material descartável com capacidade para 30 (trinta) unidades e apresentar prazo de validade, lote, e

embalagem secundários de papelão, lacradas, limpas, secas e não violadas, resistentes com 12 bandejas Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:20:29
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53 - Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, gordura

vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária (Cota Principal)

Quantidade: 23.868 Sigla: PC

Valor Unitário: 13,00 Valor Total: 310.284,00

Modelo: KERO MAIS Marca/Fabricante: KERO MAIS

Detalhe: Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal,

gordura vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente

identificado com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:21:12

54 - Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, gordura

vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária (Cota Reservada)

Quantidade: 7.956 Sigla: PC

Valor Unitário: 13,00 Valor Total: 103.428,00

Modelo: KERO MAIS Marca/Fabricante: KERO MAIS

Detalhe: Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal,

gordura vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente

identificado com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:21:46

55 - Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais deverá se apresentar em

cristais brancos, umidade máxima de 2% com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não

tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal Específica, sem

glúten livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas Embalagem primária em pacote plástico, atóxico, resistentes,

transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos, lacrados com

peso de 30 Kg

Quantidade: 2.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,00 Valor Total: 2.160,00

Modelo: BOM DE MESA Marca/Fabricante: BOM DE MESA

Detalhe: Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais deverá se apresentar

em cristais brancos, umidade máxima de 2% com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo

não tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal

Específica, sem glúten livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas Embalagem primária em pacote plástico, atóxico,

resistentes, transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos,

lacrados com peso de 30 Kg Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:22:50

56 - Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas

com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg
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Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 3,45 Valor Total: 41.917,50

Modelo: 88 Marca/Fabricante: 88

Detalhe: Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas

em latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:23:25

57 - Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas com

125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg

Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 4,20 Valor Total: 51.030,00

Modelo: 88 Marca/Fabricante: 88

Detalhe: Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em

latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg

Registrado em: 18/03/2021 - 00:23:56

58 - Suco de fruta integral pasteurizado – uva - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e conservantes

artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá apresentar identificação

na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e embalagem secundária resistente

em caixas com 06 unidades

Quantidade: 270 Sigla: GF

Valor Unitário: 22,75 Valor Total: 6.142,50

Modelo: PALMEIRON Marca/Fabricante: PALMEIRON

Detalhe: Suco de fruta integral pasteurizado 13 uva - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e

conservantes artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá

apresentar identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e

embalagem secundária resistente em caixas com 06 unidades Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:24:28

59 - Suco de fruta integral pasteurizado – goiaba - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e conservantes

artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá apresentar identificação

na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e embalagem secundária resistente

em caixas com 06 unidades

Quantidade: 270 Sigla: GF

Valor Unitário: 20,75 Valor Total: 5.602,50

Modelo: PALMEIRON Marca/Fabricante: PALMEIRON

Detalhe: Suco de fruta integral pasteurizado 13 goiaba - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e

conservantes artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá

apresentar identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e

embalagem secundária resistente em caixas com 06 unidades Close

Registrado em: 18/03/2021 - 00:24:53
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Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM
PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO E/OU UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME
LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto
10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como
ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência.
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Proposta Registrada

Processo

Número: 07/2021 Número do Processo Interno: 036/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico Abertura: 18/03/2021 - 08:31

Orgão: Prefeitura Municipal de Balsas Município: Balsas / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 18.454 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,83 Valor Total: 70.678,82

Modelo: em pó Marca/Fabricante: italac

Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado. Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten. Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional,

marca do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg. COTA

PRINCIPAL 75%

Registrado em: 18/03/2021 - 00:12:25

2 - Achocolatado em pó instantâneo vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce próprio, sem

glúten Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,

prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 6.151 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,83 Valor Total: 23.558,33

Modelo: em pó Marca/Fabricante: italac

Detalhe: Achocolatado em pó instantâneo vitaminado. Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce

próprio, sem glúten. Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional,

marca do fabricante, prazo de validade, em pacotes de 300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg. COTA

RESERVADOME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 18/03/2021 - 00:14:44

3 - Achocolatado em pó solúvel, isento de sacarose, com adoçante a base de edulcorante natural, preparado com ingredientes sãos e

limpos, isento de glúten em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico

ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade, em pacotes de 400 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg E que tenha a expressão na embalagem

primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten

Quantidade: 240 Sigla: PC
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Valor Unitário: 10,40 Valor Total: 2.496,00

Modelo: em pó solúvel, Marca/Fabricante: italac

Detalhe: Achocolatado em pó solúvel, isento de sacarose, com adoçante a base de edulcorante natural, preparado com ingredientes

sãos e limpos, isento de glúten em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionado em embalagem de polietileno

atóxico ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade, em pacotes de 400 g, e embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg. E que tenha a expressão

na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten. EXCLUSIVA fabricação e validade, em pacotes de 400 g, e

embalagem secundária em fardos resistentes com até 10 kg. E que tenha a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de

lactose e sem glúten. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 18/03/2021 - 00:14:39

4 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Principal)

Quantidade: 28.373 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 92.495,98

Modelo: cristal - 1 Kg Marca/Fabricante: itaja

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos. Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 18/03/2021 - 00:14:36

5 - Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos

estranhos Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação

nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 9.457 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,26 Valor Total: 30.829,82

Modelo: cristal - 1 Kg Marca/Fabricante: itaja

Detalhe: Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino, isento de matéria terrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos. Embalagem primária em pacotes de pacote de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 18/03/2021 - 00:17:48

6 - Adoçante dietético, à base de edulcorante natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de plástico

atóxico, contendo 80 ml, com identificação nas embalagens dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade

Quantidade: 24 Sigla: FR

Valor Unitário: 6,79 Valor Total: 162,96

Modelo: liquido 80 ml Marca/Fabricante: adocyl

Detalhe: Adoçante dietético, à base de edulcorante natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de

plástico atóxico, contendo 80 ml, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 18/03/2021 - 00:17:51
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7 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 2.220 Sigla: KG

Valor Unitário: 27,88 Valor Total: 61.893,60

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos. Acondicionado em caixa com 10 kg. COTA

PRINCIPAL 75%

Registrado em: 18/03/2021 - 00:17:53

8 - Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande devendo ser

bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos Acondicionado em caixa com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 740 Sigla: KG

Valor Unitário: 27,88 Valor Total: 20.631,20

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho grande

devendo ser bem desenvolvido, isenta de sujidades, parasitos e materiais estranhos. Acondicionado em caixa com 10 kg. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 18/03/2021 - 00:17:55

9 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais

do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Principal)

Quantidade: 64.575 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 354.516,75

Modelo: tipo 1, Marca/Fabricante: rio balsas

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 18/03/2021 - 00:17:57

10 - Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a

mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos ingredientes,

informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30 kg (Cota

Reservada)

Quantidade: 21.525 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,49 Valor Total: 118.172,25

Modelo: tipo 1, Marca/Fabricante: rio balsas

Detalhe: Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten, grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5

vezes a mais do peso antes da cocção, Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com identificação do produto, especificação dos
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ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária em fardos resistentes com 30

kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 18/03/2021 - 00:18:00

11 - Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)

Quantidade: 21.836 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,26 Valor Total: 202.201,36

Modelo: 1000 ml. Marca/Fabricante: comalba

Detalhe: Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml. Na embalagem primária deverá

ter a identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo,

prazo de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 18/03/2021 - 00:21:51

12 - Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)

Quantidade: 7.278 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,26 Valor Total: 67.394,28

Modelo: 1000 ml. Marca/Fabricante: comalba

Detalhe: Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem sachê com 1000 ml. Na embalagem primária deverá

ter a identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo,

prazo de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação.COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 18/03/2021 - 00:21:53

13 - Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços,

queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g,

tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg

Quantidade: 16.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,67 Valor Total: 75.467,20

Modelo: tipo cream cracker Marca/Fabricante: pilar

Detalhe: Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias primas são e limpas. Serão rejeitados os biscoitos

quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 18/03/2021 - 00:21:55

14 - Biscoito salgado com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten, deverá ser obtido de

matérias primas são e limpas Serão rejeitados os biscoitos quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais Embalagem

primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de

papelão com peso de 04 kg

Quantidade: 200 Sigla: PC

Valor Unitário: 9,62 Valor Total: 1.924,00
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Modelo: 400g Marca/Fabricante: liane

Detalhe: Biscoito salgado com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten, deverá ser obtido

de matérias primas são e limpas. Serão rejeitados os biscoitos quebradiços, queimado e de caracteres organolépticos anormais.

Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem

secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg. EXCLUSIVA

Registrado em: 18/03/2021 - 00:21:57

15 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.120 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,42 Valor Total: 65.690,40

Modelo: tipo maisena Marca/Fabricante: pilar

Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit. b9). Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. COTA

Registrado em: 18/03/2021 - 00:22:00

16 - Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço,

mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,42 Valor Total: 21.896,80

Modelo: tipo maisena Marca/Fabricante: pilar

Detalhe: Biscoito doce - tipo maisena, com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vit. b9). Será rejeitado biscoito

quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados

com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 18/03/2021 - 00:24:00

17 - Biscoito doce com a expressão na embalagem primária sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten Produzido com farinha de trigo

fortificada com ferro e acido fólico (vit b9) Será rejeitado biscoito quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos

anormais Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem

secundaria de caixa de papelão com peso de 04 kg

Quantidade: 200 Sigla: PC

Valor Unitário: 8,14 Valor Total: 1.628,00

Modelo: 400g Marca/Fabricante: liane

Detalhe: acido fólico (vit. b9). Será rejeitado biscoito quebradiço, mal cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais.

Embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem

secundaria de caixa de papelão com peso de 08 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 18/03/2021 - 00:23:57

18 - Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo A embalagem primária deverá conter externamente os dados de identificação e

procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs Embalagem secundária em
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caixa de papelão com 5 kg

Quantidade: 720 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,05 Valor Total: 3.636,00

Modelo: em pó, Marca/Fabricante: puro

Detalhe: Café em pó, forte, torrado e moído, alto vácuo. A embalagem primária deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, selo de pureza ABIC em pacote de 250 grs.

Embalagem secundária em caixa de papelão com 5 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 18/03/2021 - 00:23:52

19 - Cebola “in natura”, bulbos firmes e compactos, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem

ferimentos ou defeitos, firmes e bem desenvolvimento Embalagem deverá ser saco telado reforçado com 20 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 3,24 Valor Total: 16.200,00

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: Cebola 1Cin natura 1D, bulbos firmes e compactos, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio,

uniforme, sem ferimentos ou defeitos, firmes e bem desenvolvimento. Embalagem deverá ser saco telado reforçado com 20 kg.

EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 18/03/2021 - 05:34:40

20 - Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos Embalagem em pacotes de 100 gramas Acondicionados em

caixas com 2,4 kg (24 x100 g)

Quantidade: 4.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,63 Valor Total: 22.224,00

Modelo: ralado -2,4 kg (24 x100 g). Marca/Fabricante: mais coco

Detalhe: Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e em flocos finos. Embalagem em pacotes de 100 gramas.

Acondicionados em caixas com 2,4 kg (24 x100 g). EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 18/03/2021 - 05:35:11

21 - Colorífico pó – colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou rançoso

Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada A embalagem primária do tipo plástica e resistente com

pacotes contendo 100 grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg

Quantidade: 5.000 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,31 Valor Total: 6.550,00

Modelo: tipo em pó - 100g Marca/Fabricante: sinha

Detalhe: Colorífico pó 13 colorau deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre

ou rançoso. Não poderá conter substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor alaranjada. A embalagem primária do tipo plástica e

resistente com pacotes contendo 100 grs., com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,

data de fabricação e validade. A embalagem secundária deverá ser plástica e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kg. EXCLUSIVA

ME/EPP/MEI

Registrado em: 18/03/2021 - 05:38:34

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
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22 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Principal)

Quantidade: 36.846 Sigla: KG

Valor Unitário: 38,34 Valor Total: 1.412.675,64

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor, cheiro e sabor próprio; sem

manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro no órgão oficial;

endereço de fabricante. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:38:36

23 - Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor próprio sem manchas

esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embaladas em sacos plástico transparente resistente contendo

02 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial endereço de fabricante (Cota

Reservada)

Quantidade: 12.281 Sigla: KG

Valor Unitário: 38,34 Valor Total: 470.853,54

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: Carne bovina moída congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor, cheiro e sabor próprio; sem

manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embaladas em sacos plástico transparente

resistente contendo 02 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro no órgão oficial;

endereço de fabricante. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:38:37

24 - Carne bovina em peça – coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor

próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos plástico

transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante (Cota Principal)

Quantidade: 10.868 Sigla: KG

Valor Unitário: 51,43 Valor Total: 558.941,24

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: Carne bovina em peça 13 coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor,

cheiro e sabor próprio; sem manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embalagem em

sacos plástico transparente resistente com 05 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro

no órgão oficial; endereço de fabricante. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:38:38

25 - Carne bovina em peça – coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa cor, cheiro e sabor

próprio sem manchas esverdeadas livres de parasitas sujidades e substancia que possa altera-la Embalagem em sacos plástico

transparente resistente com 05 kg Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade número de registro no órgão oficial

endereço de fabricante (Cota Reservada)
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Quantidade: 3.622 Sigla: KG

Valor Unitário: 51,43 Valor Total: 186.279,46

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: Carne bovina em peça 13 coxão mole, lagarto congelada de 1ª qualidade de aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor,

cheiro e sabor próprio; sem manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la. Embalagem em

sacos plástico transparente resistente com 05 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data de fabricação e validade; número de registro

no órgão oficial; endereço de fabricante. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:38:39

26 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,16 Valor Total: 442.216,80

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Embalagem

secundária em caixas com 20 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:38:41

27 - Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 14,16 Valor Total: 147.405,60

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta

de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Embalagem

secundária em caixas com 20 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:38:42

28 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Principal)

Quantidade: 31.230 Sigla: KG

Valor Unitário: 16,92 Valor Total: 528.411,60

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico
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transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência. Embalagem secundária em caixas com 20 kg. COTAPRINCIPAL 75%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:38:44

29 - Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico transparente, isenta de

sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência Embalagem

secundária em caixas com 20 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 10.410 Sigla: KG

Valor Unitário: 16,92 Valor Total: 176.137,20

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor

característicos, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas. Deverá ser acondicionada em embalagem primária de plástico atóxico

transparente, isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de 1 kg, com especificação de peso, validade, produto e

marca/procedência. Embalagem secundária em caixas com 20 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:38:45

30 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 12.795 Sigla: PC

Valor Unitário: 7,07 Valor Total: 90.460,65

Modelo: branca tipo 1 Marca/Fabricante: natural

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg. A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:38:47

31 - Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material terroso e/ou

com parasitos Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, resistente,

transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente, lacrada e

identificada com peso de 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.265 Sigla: PC

Valor Unitário: 7,07 Valor Total: 30.153,55

Modelo: branca tipo 1, Marca/Fabricante: natural

Detalhe: Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas de material

terroso e/ou com parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Embalagem primária em saco de polietileno atóxico,

resistente, transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg. A embalagem secundária deverá ser saco plástico transparente,

lacrada e identificada com peso de 10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:44:05

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
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32 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 26.910 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,84 Valor Total: 76.424,40

Modelo: 500 grs Marca/Fabricante: marata

Detalhe: Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela. Isenta de matéria terrosa, parasitos e

larvas. A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs., com identificação na

embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser

plástica e reforçada, lacrada, em fardos com10 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:44:07

33 - Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela Isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas A

embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs, com identificação na embalagem dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser plástica e

reforçada, lacrada, em fardos com10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.970 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,84 Valor Total: 25.474,80

Modelo: 500 grs Marca/Fabricante: marata

Detalhe: Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco grandes, sem sal, cor amarela. Isenta de matéria terrosa, parasitos e

larvas. A embalagem primária deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar peso líquido de 500 grs., com identificação na

embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária deverá ser

plástica e reforçada, lacrada, em fardos com10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:44:09

34 - Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade, fortificação

com ferro e ácido fólico O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios Embalagem primária plástica de

polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de fabricação e data de

validade Acondicionadas em fardos com 10 kg

Quantidade: 3.040 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,69 Valor Total: 14.257,60

Modelo: 01 kg Marca/Fabricante: fina

Detalhe: Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade,

fortificação com ferro e ácido fólico. O produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios. Embalagem

primária plástica de polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de

fabricação e data de validade. Acondicionadas em fardos com 10 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 18/03/2021 - 05:44:11

35 - Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem primária contendo 01 kg e informações do

produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Embalagem secundária plástica resistente

com 20 kg
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Quantidade: 3.320 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,64 Valor Total: 18.724,80

Modelo: de mandioca -01 kg Marca/Fabricante: lopes

Detalhe: Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas larvas e material estranho. Embalagem primária contendo 01 kg e

informações do produto como ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Embalagem secundária

plástica resistente com 20 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 18/03/2021 - 05:44:12

36 - Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e

livre de umidade Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte Cada embalagem

contendo 01 kg E embalagem secundária em fardos com 30 kg

Quantidade: 3.300 Sigla: PC

Valor Unitário: 8,49 Valor Total: 28.017,00

Modelo: primeira qualidade Marca/Fabricante: tia de

Detalhe: Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha, isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou

parasitas e livre de umidade. Produto embalado em saco plástico transparente resistente que permita seu manuseio e transporte.

Cada embalagem contendo 01 kg. E embalagem secundária em fardos com 30 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 18/03/2021 - 05:44:13

37 - Fórmula em pó elementar, hipoalergênica, a base de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite, isento de lactose,

galactose, sacarose, frutose e glúten Embalagem lata de 400 grs, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade

Quantidade: 48 Sigla: LT

Valor Unitário: 139,81 Valor Total: 6.710,88

Modelo: em pó - 400g Marca/Fabricante: nestle

Detalhe: Fórmula em pó elementar, hipoalergênica, a base de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite, isento de lactose,

galactose, sacarose, frutose e glúten. Embalagem lata de 400 grs., com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 18/03/2021 - 05:44:15

38 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Principal)

Quantidade: 43.395 Sigla: L

Valor Unitário: 7,43 Valor Total: 322.424,85

Modelo: tipo B Marca/Fabricante: comalba

Detalhe: Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro. Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:44:18

39 - Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro Na embalagem primária deverá ter a identificação do

produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso

liquido Rotulagem de acordo com a legislação (Cota Reservada)
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Quantidade: 14.465 Sigla: L

Valor Unitário: 7,43 Valor Total: 107.474,95

Modelo: tipo B Marca/Fabricante: comalba

Detalhe: Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos próprios contendo 1 litro. Na embalagem primária deverá ter a

identificação do produto: especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo

de validade, peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:44:20

40 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Principal)

Quantidade: 42.390 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 230.601,60

Modelo: pó integral - 200 grs Marca/Fabricante: italac

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados. Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido. Embalagem primária de 200 grs., metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:44:22

41 - Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana, mediante

processos tecnologicamente adequados Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido

Embalagem primária de 200 grs, metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados em fardos com 10 kg

(Cota Reservada)

Quantidade: 14.130 Sigla: PC

Valor Unitário: 5,44 Valor Total: 76.867,20

Modelo: pó integral - 200 grs Marca/Fabricante: italac

Detalhe: Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação humana,

mediante processos tecnologicamente adequados. Cor: branco amarelado, sabor e odor agradável, não rançoso, semelhante ao leite

fluido. Embalagem primária de 200 grs., metalizada, hermeticamente lacrada com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e embalagem secundária plástica resistente, lacrados

em fardos com 10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:48:56

42 - Leite sem lactose, contendo proteína isolada de soja, com soja não transgênica, sabor natural, nutricionalmente completa, isenta de

sacarose Embalagem latas de 400 g

Quantidade: 100 Sigla: LT

Valor Unitário: 24,43 Valor Total: 2.443,00

Modelo: sem lactose - 400g Marca/Fabricante: nestle
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Detalhe: Leite sem lactose, contendo proteína isolada de soja, com soja não transgênica, sabor natural, nutricionalmente completa,

isenta de sacarose. Embalagem latas de 400 g. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 18/03/2021 - 05:48:58

43 - Linguiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1ª qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas Embalagem primária

plástica a vácuo com 2,5 kg com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e

embalagem secundária de caixa de papelão com 10 kg

Quantidade: 608 Sigla: PC

Valor Unitário: 27,61 Valor Total: 16.786,88

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: Linguiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1ª qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem

primária plástica a vácuo com 2,5 kg com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e

validade, e embalagem secundária de caixa de papelão com 10 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 18/03/2021 - 05:48:59

44 - Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500

grs, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade Isento de

sujidades, parasitas larvas e material estranho Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg

Quantidade: 20.470 Sigla: PC

Valor Unitário: 2,94 Valor Total: 60.181,80

Modelo: tipo espaguete - 500grs Marca/Fabricante: supradeli

Detalhe: Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente,

contendo 500 grs., com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e

validade. Isento de sujidades, parasitas larvas e material estranho. Embalagem secundária plástica resistente com 05 kg. EXCLUSIVA

ME/EPP/MEI

Registrado em: 18/03/2021 - 05:49:00

45 - Maçã vermelha, nacional – de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas de

papelão com 18 kg (Cota Principal)

Quantidade: 13.878 Sigla: KG

Valor Unitário: 9,47 Valor Total: 131.424,66

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: Maçã vermelha, nacional 13 de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. Embaladas em caixas

de papelão com 18 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:49:01

46 - Maçã vermelha, nacional – de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho Embaladas em caixas de

papelão com 18 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 4.626 Sigla: KG

Valor Unitário: 9,47 Valor Total: 43.808,22
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Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: Maçã vermelha, nacional 13 de boa qualidade, frutos de tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã de 100 g, no

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. Embaladas em caixas

de papelão com 18 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:49:02

47 - Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídios, de primeira qualidade Com aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à mesma e

deverá está isenta de ranço e outras características indesejáveis, apresentando vedação adequada Devem ser embalados em potes de

polietileno leitoso e resistente Acondicionada em caixas com de 6 kg

Quantidade: 4.224 Sigla: POTE

Valor Unitário: 5,76 Valor Total: 24.330,24

Modelo: com sal, com 60 % de lipídios Marca/Fabricante: primor

Detalhe: Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídios, de primeira qualidade. Com aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à

mesma e deverá está isenta de ranço e outras características indesejáveis, apresentando vedação adequada. Devem ser embalados

em potes de polietileno leitoso e resistente. Acondicionada em caixas com de 6 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 18/03/2021 - 05:49:04

48 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Principal)

Quantidade: 25.800 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,51 Valor Total: 116.358,00

Modelo: tipo 1 - 500grs Marca/Fabricante: marata

Detalhe: Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio. Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs. e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:49:05

49 - Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio Embalagem primária em sacos

plásticos resistentes com 500 grs e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária

deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg (Cota Reservada)

Quantidade: 8.600 Sigla: PC

Valor Unitário: 4,51 Valor Total: 38.786,00

Modelo: tipo 1 - 500grs Marca/Fabricante: marata

Detalhe: Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio. Embalagem primária em

sacos plásticos resistentes com 500 grs. e apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem

secundária deverá ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:49:07

50 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Principal)
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Quantidade: 10.560 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,58 Valor Total: 111.724,80

Modelo: soja vegetal Marca/Fabricante: concordia

Detalhe: Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição. Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos. Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades. COTA PRINCIPAL 75%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:49:08

51 - Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com 20

unidades (Cota Reservada)

Quantidade: 3.520 Sigla: GF

Valor Unitário: 10,58 Valor Total: 37.241,60

Modelo: soja vegetal - 900ml Marca/Fabricante: concordia

Detalhe: Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de matéria prima vegetal, isento, limpo isento de substância transgênica à sua

composição. Aspectos límpidos e isentos de impureza, cor e odor, característicos. Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e

apresentar prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem secundária caixa de papelão reforçada com

20 unidades. COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:56:19

52 - Ovo de galinha, coloração branca, tamanho médio, com a casca limpa, integra sem rachaduras e sem deformação Embalados em

bandejas de material descartável com capacidade para 30 (trinta) unidades e apresentar prazo de validade, lote, e embalagem

secundários de papelão, lacradas, limpas, secas e não violadas, resistentes com 12 bandejas

Quantidade: 5.016 Sigla: CRT

Valor Unitário: 15,33 Valor Total: 76.895,28

Modelo: inatura Marca/Fabricante: inatura

Detalhe: Ovo de galinha, coloração branca, tamanho médio, com a casca limpa, integra sem rachaduras e sem deformação.

Embalados em bandejas de material descartável com capacidade para 30 (trinta) unidades e apresentar prazo de validade, lote, e

embalagem secundários de papelão, lacradas, limpas, secas e não violadas, resistentes com 12 bandejas. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 18/03/2021 - 05:56:16

53 - Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, gordura

vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária (Cota Principal)

Quantidade: 23.868 Sigla: PC

Valor Unitário: 13,41 Valor Total: 320.069,88

Modelo: hot dog Marca/Fabricante: regional

Detalhe: Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal,

gordura vegetal e conservante. Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente

identificado com 10 unidades de 50 grs. A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária. COTA

PRINCIPAL 75%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:56:15
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54 - Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, gordura

vegetal e conservante Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária (Cota Reservada)

Quantidade: 7.956 Sigla: PC

Valor Unitário: 13,41 Valor Total: 106.689,96

Modelo: hot dog Marca/Fabricante: regional

Detalhe: Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal,

gordura vegetal e conservante. Embalados em saco de polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado, devidamente

identificado com 10 unidades de 50 grs. A rotulagem deverá estar impressa de forma clara e indelével na embalagem primária. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

Registrado em: 18/03/2021 - 05:56:13

55 - Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais deverá se apresentar em

cristais brancos, umidade máxima de 2% com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não

tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal Específica, sem

glúten livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas Embalagem primária em pacote plástico, atóxico, resistentes,

transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos, lacrados com

peso de 30 Kg

Quantidade: 2.160 Sigla: PC

Valor Unitário: 1,40 Valor Total: 3.024,00

Modelo: refinado Marca/Fabricante: bom de mesa

Detalhe: Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais; deverá se apresentar

em cristais brancos, umidade máxima de 2%; com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo

não tóxico), na dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo com Legislação Federal

Específica, sem glúten; livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas. Embalagem primária em pacote plástico, atóxico,

resistentes, transparentes, selados hermeticamente contendo 01 kg e embalagem secundária em fardo plástico resistentes, atóxicos,

lacrados com peso de 30 Kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 18/03/2021 - 05:56:11

56 - Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas

com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg

Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 3,52 Valor Total: 42.768,00

Modelo: 125 g Marca/Fabricante: 88

Detalhe: Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas. Embaladas

em latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 18/03/2021 - 05:58:11

57 - Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas Embaladas em latas com

125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em caixas de

papelão com 6,25 kg
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Quantidade: 12.150 Sigla: LT

Valor Unitário: 4,23 Valor Total: 51.394,50

Modelo: 125g Marca/Fabricante: palmeron

Detalhe: Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras, sem vísceras, descamadas, não estufadas ou amassadas. Embaladas em

latas com 125 g apresentando na embalagem o valor nutricional, peso, data de fabricação e validade, e embalagem secundária em

caixas de papelão com 6,25 kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 18/03/2021 - 05:58:09

58 - Suco de fruta integral pasteurizado – uva - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e conservantes

artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá apresentar identificação

na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e embalagem secundária resistente

em caixas com 06 unidades

Quantidade: 270 Sigla: GF

Valor Unitário: 22,77 Valor Total: 6.147,90

Modelo: uva 1 litro Marca/Fabricante: da fruta

Detalhe: Suco de fruta integral pasteurizado 13 uva - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e

conservantes artificiais. Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá

apresentar identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e

embalagem secundária resistente em caixas com 06 unidades. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 18/03/2021 - 05:58:08

59 - Suco de fruta integral pasteurizado – goiaba - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e conservantes

artificiais Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá apresentar identificação

na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e embalagem secundária resistente

em caixas com 06 unidades

Quantidade: 270 Sigla: GF

Valor Unitário: 20,77 Valor Total: 5.607,90

Modelo: goiaba - 1l Marca/Fabricante: da fruta

Detalhe: Suco de fruta integral pasteurizado 13 goiaba - sem adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e flavorizantes e

conservantes artificiais. Embalagem primária contendo 1 litro, com fechamento automático ou com tampa e lacre, e deverá

apresentar identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade e

embalagem secundária resistente em caixas com 06 unidades. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Registrado em: 18/03/2021 - 05:58:05

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM
PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO E/OU UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME
LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA
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Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto
10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como
ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência.


