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Fígado bovino, sem membrana(pele). Em bifes,
com data de manipulação/embalagem e

Filtro para café número 104.

Floeps de milho com

coxa ê sobre-coxa, resfriados

Gelatina ( caixas de

Leite integral UHT esterilizado

Mamão formosa em otimo estado

Massa com ovos cabelo de

Massa de tomate / extrato de tomate
Milho em conserva. Embalagem com no mínimo
2809, com identificaçâo do produto, marca do
fabricante e prazo de validade.

Óleo de soia lata 900m1
Orégano. Pacotes de 10 gramas, com
identiÍicação do produto, marca do fabricante, data

icação e prazo de validade

Ovos vermelhos, intactos, sem trincas,

Pão francês, "cacetinho", unidade 509. Não deve
apresentar tamanho irregular, náo deve esfarelar
nem estar amassado. Não deve estar queimado
ou com manchas escuras na parte inferior do pão.
Rotulagem mínima exigida contendo data de

Pimentão colorido. Porte médio, de boa qualidade,
firme, fresco, sem rachaduras ou lesÕes de
insetos. Devem ser inteiros, de coloração e cor
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16 2,0 Kq

Pó para café. Embalagem de 2509, de primeira
qualidade, com data de fabricação e prazo de
validade, com selo de oureza ABIC. larc

17 5 tubo

Canela em pó. Contendo 309, com identificação
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. 0.78

18 172 Ks
Carne bovina moída 24, resfriada: em embalagens
de -t -

19 113 Kq. Carne resfriada de bovino, coxão mole. -, -

20 100 Kq

Cebola média, intacta, de primeira, tamanho
médio, em ótima qualidade. Compacta e firme,
sem danos sérios, tamanho médio e conformação
uniforme, isenta de sujidades, parasitas e
materiais estranhos ou danos mecânicos. Deve
estar sem brotos. 2,tb

21 111,0 Kq

Cenoura. Porte médio, de boa qualidade,
compacta e Íirme, fresca, sem rachaduras ou
lesões de insetos. Devem ser inteiras, de
coloração e cor uniformes, sem radicelas
(pequenas raízes), sinais de deterioração ou
danos 2 ,lto

22 90 caixas Chá (erva doce e endro) pacotes de 15q. l+b
23 16,0 Pct Coco ralado não adoÇado. Pacotes de 1009 2,gg

24 11,0 Ko Colorífico em pó. Pacotes de 100q lt 
^+

25 12,5 Kq

Creme vegetal. Embalegem de 5009, resistente
com data de fabricação e pÍazo de validade
mínima de 6 meses. REFRIGERADA. lntacta. UH

26 16 Ks
Doce de leite, potes de 4009. Prazo de validade
mínima de 6 meses. b,z,t

27 35 Lata

Ervilha em conserva. Embalagem contendo no
mínimo 2809, com identificação do produto,
marca/nome do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade. l,2g

28 58 Kq

Farinha de milho média. Embalagem de 1 kg, com
identificaçao do produto, marca do Íabricante, data
de fabricação (que não poderá ser superior a
quinze dias da data de entrega), e prazo de
validade. lL+

29 100 Ko.

Farinha de trigo especial enriquecida, sem
fermento. Embalagem de Skg, com identificação
do produto, marca do fabricante, data de
fabricaçáo (que não poderá ser superior a quinze
dias da data de entreqa). e prazo de validade. 7L

30 40 Kg.

Farinha de trigo integral enriquecida sem fermento.
Embalagem de 1kg, com identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação (que não
poderá ser superior a quinze dias da data de
entreoa). e orazo de validade. 3, Lfl

31 60 Ks Feiião preto t-t 97

32 09
Pacote
S

Fermento biológico, pó. Embalagem 1259, com
data de fabricaçáo e prazo de validade. 4](

33 65 Potes

Fermento em pó químico boa qualidade, potes de
2009. Com identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricacão e o'azo de validade. 3Z\ [,^.
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ANEXO r - DESGRTçÃO DO OBJETO E FORMULÁRO PADRONTZADO DE PROPOSTA
Apresento à comissão de licitações deste Município, relativamente aos itens do objeto que tenho

em estoque, a proposta abaixo, submetendo-me aos termos desta licitação.

ITEM QUANT. UNID. oescnrÇÃo Do oBJETo MARCA
PREçO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 292 Kq. Abacaxi intacto g, 97

02
18

Kq. Achocolatado pó instantâneo qqz

03 175 Ks.

Açúcar cristal, embalagem de Skg. Com
identificaçáo do produto, marca do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade ) 9L

04 40 Ko.

Açúcar mascavo, embalagem de 1 kg. Com
identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricacão e Drazo de validade. fl79

05 02 Ko.

Alho graúdo. Compacto e firme, sem danos, em
tamanho médio médio/grande e conformação
uniforme. Deve estar bem desenvolvido, isento de
suiidades, parasitas e materiais estranhos. ,3 70

06 22 Ko.

Amido de milho. Embalagem intacta, sem violação,
contendo identiÍicação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e data de fabricação 9-13

07 165 Kq

Arroz Branco tipo 1. Embalagem Skg, com
identificaçáo do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e oeso líquido. I t.6

08 60 Ks.

Arroz integral. Embalagem 1 kg, com identiÍicaçáo
do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso líquido. 333

09 11,75 Ks.

Aveia em flocos. Embalagem 2509, sem violação,
contendo identificação do produto, marca do
Íabricante, prazo de validade e data de fabricação.
Validade mínima de três (3) meses a partir da data
de fabricaÇão. a,69,

10 430 Kq.. Banana caturra médio amadurecimernto e intacta 0 n?,

11 140 Kq Banana prata médio amadurecimento e intacta e.t2

12 181 Ks.

Batata inglesa. Porte médio/grande, firmes, livres
de umidade exÍerna com tamanho uniÍorme e
suÍicientemente desenvolvido, sem danos
fi sico/mecánicôs ôr I rachacir rras/neú rracôes/coÉe l3+

13 46,0 Kq

Beterraba com as folhas, sendo estas firmes e em
bom estado para consumo . As raízes sem
quaisquer rachaduras, lesões de insetos, De boa
qualidade fresca, tamanho cor e conformação
uniforme c ,2L

14 35 Ko.

Biscoito salgado cream cracker. Embalagem
plástica com identificação do fabricante. Validade
mínima de três (3) meses a partir da data de
fabriação, que não poderá ser superior a quinze
(15) dias da data de entrega. a lr^

15 65 Ko.

Bolacha tipo Maria. Validade mínima de três(3)
meses a contar da data de fabricação, que não
poderá ser superior a quinze(15) dias da data de
entreoa. 6,gg râ,

I lr(^
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