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Nr.:  1/2021 - PR

9/2021

26/04/2021
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Item

1 1000,000

Quantidade

UN

Unid

CESTA BASICA SOCIAL CONTENDO: Açúcar, 

Especificação

________

Marca

239,8600

Preço Unit. Máximo

239.860,0000

Total Preço Máximo

branco refinado isento de fermentação, 

mofo, de primeira qualidade. Reposição 

do produto em caso de vencimento do 

prazo de validade ou embalagens 

danificadas - embalagem de 5kg, Arroz 

Parboilizado polido, tipo I, classe 

longo fino. Reposição do produto em caso 

de vencimento do prazo de validade ou 

embalagens danificadas –embalagensde  

5kg, Biscoito doce, tipo Maria ou 

maisena, íntegros, crocante, isento de 

cheiros estranhos, sem corante. Não 

serão aceitos biscoitos murchos. 

Reposição do produto em caso de 

vencimento do prazo de validade ou 

embalagens danificadas – pacotes de 400g,

 Biscoito salgado, tipo crêemcraker, 

íntegros, crocante, isento de cheiros 

estranhos, sem corante. Não serão 

aceitos produtos murchos. Reposição do 

produto em caso de vencimento do prazo 

de validade ou embalagens danificadas – 

pacotes de 400g, Café moído e torrado, 

fino, tradicional, de primeira qualidade,

 com selo de pureza emitido pela 

Associacao Brasileira da Industria do 

Café (ABIC) e com odor próprio. 

Embalagem aluminizada. Reposição do 

produto em caso de vencimento do prazo 

de validade ou embalagens danificadas– 

embalagem de 500g, Carne bovina de 2*, 

corte fraldinha moída, magra, congelada, 

sem gordura e sebo, isento de aditivos 

ou substâncias estranhas que sejam 

impróprias ao consumo e que alterem suas 

características naturais (físicas, 

químicas e organolépticas). Deverá ser 

acondicionada em embalagem primária 

constituída de plástico atóxico 

transparente, isenta de sujidades e ação 

de microorganismos. Em pacotes de 1 kg, 

devidamente selada, com especificação de 

peso, validade, produto e marca/

procedência. Validade a vencer de no 

mínimo 3 meses contados a partir da 
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entrega, Coxa e sobrecoxa, congelado, 

não temperado, de primeira qualidade, 

isento de aditivos ou substâncias 

estranhas que sejam impróprias ao 

consumo e que alterem suas 

características naturais (físicas, 

químicas e organolépticas). Deverá ser 

acondicionada em embalagem primária 

constituída de plástico atóxico 

transparente, isenta de sujidades e ou 

ação de microrganismos. Empacote de 1 kg,

 devidamente selada, com especificação 

de peso, validade, produto e marca/

procedência, DOCE DE LEITE, proveniente 

do leite, cremoso, homogêneo e cor 

amarelada. Reposição do produto em caso 

de vencimento do prazo de validade ou 

embalagens danificadas – potes de 1 kg, 

EXTRATO DE TOMATE, simples concentrado, 

com 5% de sódio por porção. O produto 

deve estar isento de fermentação. 

Reposição do produto em caso de 

vencimento do prazo de validade ou 

embalagens danificadas –embalagem de 

350g, "FARINHA DE TRIGO, produto obtido 

a partir de cereal limpo desgerminado, 

 sãose limpos, isentos de matéria 

terrosa e em perfeito estado de 

 conservação. Não poderáestar úmida, 

fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó 

fino, cor branca, cheiro próprio e sabor 

próprio.Reposição do produto em caso de 

vencimento do prazo de validade ou 

embalagens danificadas– pacotes de 5kg, 

FEIJÃO PRETO, tipo 1, de primeira 

qualidade com 98% a 99% de grãos 

inteiros e íntegros. Reposição do 

produto em caso de vencimento do prazo 

de validade ou embalagens danificadas – 

pacotes de 1kg, FERMENTO BIOLÓGICO, de 

boa qualidade. Reposição do produto em 

caso de vencimento do prazo de validade 

ou embalagens danificadas – embalagem de 

125g, FERMENTO QUÍMICO, de boa qualidade.

 Reposição do produto em caso de 

vencimento do prazo de validade ou 

embalagens danificadas – embalagem com 

100g, LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, 

ultrapasteurizado, com cor e odor 

específicos do leite, envasado em 

embalagem cartonada asséptica. Reposição 

do produto em caso de vencimento do 
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prazo de validade ou embalagens 

danificadas – caixa com 12 litros, 

"MACARRÃO, tipo penne, deverá ser 

fabricado a partir de matérias primas 

sãs e limpas isentas de matérias 

terrosas, parasitos e larvas, não 

podendo estar fermentadas ou rançosas.

 Na embalagem não poderá haver mistura 

de outros tipos de macarrão.Reposição do 

produto em caso de vencimento do prazo 

de validade ou embalagens danificadas  – 

pacotes com 500g, "MARGARINA, com sal, 

com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, 

aspecto, cheiro, sabor ecor peculiares 

aos mesmos e deverão estar isentos de 

 ranço e de outrascaracterísticas 

indesejáveis. Reposição do produto em 

caso de vencimento do prazo de validade 

ou embalagens danificadas – potes de 1kg,

 ÓLEO DE SOJA , refinado tipo 1. 

Reposição do produto em caso de 

vencimento do prazo de validade ou 

embalagens danificadas – frasco com 

900ml, OVOS, a casca e cutícula devem 

estar limpas, intactas e isenta de 

cheiros. A clara deve ser límpida, 

translúcida, consistente, densa e isenta 

de qualquer corpo estranho. A gema deve 

ser lisa, redonda, consistente, saliente 

e centrada no meio da clara, com cor e 

odor característicos do ovo – caixa com 

12 ovos – 1 dúzia, "SAL, iodado refinado,

 com granulação uniforme e com cristais 

brancos,com no mínimo de 98,5% de 

 cloretode sódio. Reposição do produto 

em caso de vencimento do prazo de 

validade ou embalagens danificadas – 

pacotes com 1kg, Sabão em barra com 5 

unidades, Água Sanitária em frasco 

plástico resistente, com cloro ativo de 

2,0 a 2,5% e outras substâncias, com 

registro no Ministério da Saúde. 

(frascos de 5 litros), Papel Higiênico, 

folha simples, branca, 30cmx10cm, 

texturizada, picotada ( pacotes de 04 

unidades), Sabonete glicerinado      ( 

unidade 90 g).

(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 239.860,0000


