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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 KG Carne suína, lombo, sem pele, sem osso, congelada,
embalada - Carne suína, lombo, sem pele, sem osso,
congelada, cor característica, odor agradável, sabor e
aspecto próprio, deverá ser proveniente de animais
abatidos em abatedouros registrados e fiscalizados pelas
autoridades competentes, tendo inspeção. Embalada em
saco plástico transparente ou à vácuo. Acondicionada em
embalagem de 1kg, identificados com rótulo impresso ou
etiqueta adesiva, de acordo com a legislação vigente,
devendo ter certificação do fornecedor de inspeção
municipal, estadual ou federal e procedência da carne
(registro no SIF ou CIDASC). Com prazo de validade de no
mínimo seis meses e data de fabricação de no máximo
trinta dias. Transportada em temperatura inferior a -12ºC
em veículos fechados com sistema de refrigeração e nas
condições exigidas pela RDC 216.
Deve possuir identificação do produto, com data de
fabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo
com a legislação vigente.

20,4200 6.126,00300,000

2 KG Carne bovina em cubos. Características: carne bovina de
patinho, acém ou paleta, matérias-primas selecionadas,
produtos registrados em órgão competente. Embalagem:
Acondicionada em embalagens transparentes de 2kg,
fechada, rotulada com data de fabricação e prazo de
validade, bem como informações nutricionais do produto. -
Carne bovina em cubos. Características: carne bovina de
patinho, acém ou paleta, matérias-primas selecionadas,
produtos registrados em órgão competente. Embalagem:
Acondicionada em embalagens transparentes de 2kg,
fechada, rotulada com data de fabricação e prazo de
validade, bem como informações nutricionais do produto.

41,3600 16.544,00400,000

3 KG Carne bovina moída de primeira –  PATINHO , tipo 1, sem
gordura, sem nervo, sem osso, congelada,  cor vermelho-
vivo e com odor agradável, sabor e aspecto próprio, sem
manchas esverdeadas ou de outra coloração, deverá ser
proveniente de animais abatidos em abatedouros
registrados e fiscalizados pelas autoridades competentes,
tendo inspeção. Embalada em saco plástico transparente
ou à vácuo.  Acondicionada em embalagem de 2kg,
identificados com rótulo impresso ou etiqueta adesiva, de
acordo com a legislação vigente, devendo ter certificação
do fornecedor de inspeção municipal, estadual ou federal e
procedência da carne (registro no SIF ou CIDASC). Com
prazo de validade de no mínimo seis meses e data de
fabricação de no máximo trinta dias. Transportada em
temperatura inferior a -12ºC em veículos fechados com
sistema de refrigeração e nas condições exigidas pela RDC
216.

39,9900 15.996,00400,000
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Deve possuir identificação do produto, com data de
fabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo
com a legislação vigente. - Carne bovina moída de primeira
–  PATINHO , tipo 1, sem gordura, sem nervo, sem osso,
congelada,  cor vermelho-vivo e com odor agradável, sabor
e aspecto próprio, sem manchas esverdeadas ou de outra
coloração, deverá ser proveniente de animais abatidos em
abatedouros registrados e fiscalizados pelas autoridades
competentes, tendo inspeção. Embalada em saco plástico
transparente ou à vácuo.  Acondicionada em embalagem
de 2kg, identificados com rótulo impresso ou etiqueta
adesiva, de acordo com a legislação vigente, devendo ter
certificação do fornecedor de inspeção municipal, estadual
ou federal e procedência da carne (registro no SIF ou
CIDASC). Com prazo de validade de no mínimo seis meses
e data de fabricação de no máximo trinta dias.
Transportada em temperatura inferior a -12ºC em veículos
fechados com sistema de refrigeração e nas condições
exigidas pela RDC 216.
Deve possuir identificação do produto, com data de
fabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo
com a legislação vigente.

4 KG Biscoito amanteigado de cacau com chocolate - Biscoito
amanteigado de cacau com chocolate contendo farinha de
trigo com ferro e ácido fólico, açúcar demerara, manteiga
sem sal, cacau em pó 100%, ovos, canela em pó, fermento
em pó químico. Embalagem de 1kg contendo 100und em
formato a combinar.

56,6500 849,7515,000

5 UN Iogurte parcialmente desnatado, com polpa de fruta,
sabores - Iogurte parcialmente desnatado, com polpa de
fruta, sabores variados - Embalagem plástica contendo
900ml do produto, deve constar data de fabricação
validade. O transporte para entrega deve ser refrigerado.

7,1700 5.736,00800,000

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 45.251,75


