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 DADOS DA LICITAÇÃO NR:509  

 Licitação 
Nº...: 

046/2018  Critério:  Menor Preço  Abertura:  16/10/2018 - 08:00:00  
       Processo Nº: 147/2018   Modalidade:  Pregão              Julgamento:  16/10/2018 - 08:00:00  

       
 Código Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total  

 17104 1 ACUCAR CRISTAL, PCT C/ 2 KG, sacarose de cana-de-açucar, 
cor branco, tipo 1, isento de matéria terrosa, livre de umidade e 
fragmentos estranhos, acondicionado em embalagem plástica 
resistente original de fábrica, contendo externamente especifica-
ção do produto, informações do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

880,0000 PACOTE R$ 4,970000 R$ 4.373,60 

1864 2 ARROZ PCT 5KG, branco, tipo 1, subgrupo polido, classe longo 
fino, não devem apresentar manchas escuras, brancas, averme-
lhadas ou esverdeadas, não deve estar com sabor ardido e nem 
apresentar perfurações (carunchos e outros insetos), acondicio-
nado em embalagem plástica resistente de 05 Kg, contendo ex-
ternamente especificação do produto, informações do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter re-
gistro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

880,0000 PACOTE R$ 15,460000 R$ 13.604,80 

17112 9 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA,  de 1 ª qualidade, seca, 
beneficiada, aspecto granuloso fino, isenta de matéria terrosa, 
fungos ou parasitas e livre de umidade e fragmentos estranhos, 
acondicionada em embalagem original de fábrica, em polipropileno 
transparente ou papel, pacote c/ 01 kg, contendo externamente 
especificação do produto, informações do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. O produto devera ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

440,0000 PACOTE R$ 7,790000 R$ 3.427,60 

4060 8 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, de 1 ª qualidade, seca, benefi-
ciada, aspecto granuloso fino, isenta de matéria terrosa, fungos ou 
parasitas e livre de umidade e fragmentos estranhos, acondicio-
nada em embalagem original de fábrica, em polipropileno transpa-
rente ou papel, pacote c/ 01 kg, contendo externamente especifi-
cação do produto, informações do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. O produto devera ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

440,0000 PACOTE R$ 3,710000 R$ 1.632,40 

315 3 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, novo, constituido de grãos inteiros e 
sadios, com teor de umidade máxima de 14%, isento de material 
terroso, sujidades e misturas de outras variedades e espécies; 
acondicionado em embalagem plástica resistente e atóxica con-
teudo de 1kg e suas condições deverão estar de acordo com a 
legislação vigente do MAPA, validade de no minimo de 05 meses a 
partir da entrega. Rótulo deverá conter identificação e contato do 
fornecedor, nome do produto, peso, prazo de validade e informa-
çãoes nutricionais. 

880,0000 PACOTE R$ 4,530000 R$ 3.986,40 

25783 11 Fubá de milho de 1ª qualidade, amarelo, deve estar seco e bem 
solto no pacote, não teve ter manchas de cor preta, azulada ou 
esverdeada e caruncho, acondicionado em embalagem original de 
fábrica, pacote com 500 gramas, contendo externamente especifi-
cação do produto, informações do fabricante, data de fabricação e 
data de validade. O produto deverá ter registro no ministério da 
agricultura e/ou Ministério da Saúde 

440,0000 UNID R$ 3,200000 R$ 1.408,00 

4986 4 MACARRÃO - ESPAGUETE, de 1ª primeira qualidade, massa c/ 
ovos, devem estar inteiros e firmes, não devem apresentar cor 
esverdeada c/ pontos brancos e cinza (mofo) ou c/ perfurações 
(carunchos e outros insetos), acondicionado em embalagem origi-
nal de fábrica, em polipropileno transparente ou papel resistente, 
pacote c/ 500 gramas, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. 

440,0000 PACOTE R$ 3,070000 R$ 1.350,80 
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17269 5 MOLHO DE TOMATE, de 1ª primeira qualidade, concentrado, 

pura polpa. Acondicionado em embalagem de 340 gramas, con-
tendo no corpo da embalagem informações do fabricante e data 
de vencimento. Não devem estar amassadas, enferrujadas e 
estufadas, não devem conter perfurações, principalmente nas 
costuras, não devem soltar ar com cheiro de azedo ou podre 
quando abertos, não deve apresentar manchas escuras e ferru-
gem na parte interna. O produto deverá ter registro no Ministério 
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

440,0000 UNID R$ 2,180000 R$ 959,20  

7333 6 OLEO DE SOJA, de 1ª primeira qualidade, composição básica: 
óleo de soja refinado e antioxidantes, deve ser transparente, c/ 
cheiro e sabor próprio, acondicionado em embalagem original de 
fábrica, embalagem c/ 900 ml, contendo externamente especifica-
ção do produto, informações do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. (A embalagem não deve 
estar amassada, estufada, ou conter perfurações, não deve apre-
sentar manchas escuras ou estarem  enferrujadas, principalmente 
nas costuras, no caso de latas) 

440,0000 UNID R$ 4,690000 R$ 2.063,60 

25782 7 Sardinha enlatada, agua de constituição ao próprio suco, óleo 
vegetal de soja e sal, pronta para ser servida. Embalagem de 125 
gramas. 

440,0000 UNID R$ 5,370000 R$ 2.362,80 

7067 10 TEMPERO PRONTO - COMPLETO, à base de salsinha, cebolinha 
e sal, sem pimenta, não deve apresentar manchas escuras e 
corpos estranhos, acondicionado em embalagem original de fá-
brica, pote c/ 01 Kg, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. (A embalagem não deve estar amassa-
da e nem estufada, não deve conter perfurações, principalmente 
nas costuras, não deve soltar ar c/ 
cheiro de azedo ou podre quando aberta) 

440,0000 UNID R$ 14,700000 R$ 6.468,00 

 
   
 Qtde de Itens......: 

11 
 11  

   Valor Global........:  41.637,20 
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