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Nr.:  24/2021 - PR

 ANEXO VI

117/2021

25/05/2021

25/05/2021

117/2021

Folha:  1/3

1

Item

Cidade:

CNPJ / CPF:

Validade da Proposta:

 (As propostas serão abertas para julgamento às  08:00  horas do dia  25/06/2021).

7021966

Código

PC

Unid

............................................................................

............................................................................

............................................................................

ARROZ - Tipo 1, agulhinha - tipo 1, agulhinha, longo fino polido, sem glúten, contendo
no mínimo de 90% de grãos inteiros, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou
parasitas, livre de umidade. Com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5
vezes a mais do peso antes da cocção, devendo também apresentar coloração
branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Rotulagem contendo, no mínimo, o
nome do fabricante e do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem de polietileno transparente,
original de fábrica com peso líquido de 5 kg. (07-02-1966)

Especificação

Estado:

Inscrição Estadual:

Prazo Entrega/Exec.:

.............

.............................................................

.............................................................

12.000,000

Quantidade

                                    

Marca Oferecida

Telefone:

Fax:

Condições de Pagamento:

                                 

Preço Unitário

..........................................

..........................................

                                 

Preço Total

Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..........................................

...................................................................

...................................................................

2 7021288 PC BISCOITO DE ÀGUA E SAL - Produto obtido pela mistura de farinha, amido e ou
fécula com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção,
fermentados ou não, a base de farinha de trigo, gordura vegetal, etc.O produto deverá
estar em conformidade com a resolução RDC n° 263, de 22/09/2005, da ANVISA/MS.
Rotulagem contendo, no minimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do
fabricante, o numero do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 400g (07-02-1288)

10.000,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
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Nr.:  24/2021 - PR

 ANEXO VI

Preço Unitário

117/2021

25/05/2021

25/05/2021

117/2021

Preço Total

Folha:  2/3

3 7021296 PC BISCOITO, tipo Maisena -  produto obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou
fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e
cocção, fermentados ou não, a base de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, amido de milho, açúcar, outros. O biscoito deverá ser fabricado a partir
de matérias primas são e limpo, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. O produto
deverá estar em conformidade com a Resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, da
ANVISA/MS. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o
CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de
validade. Embalagem primária em pacotes impermeáveis, lacrados, com peso líquido
de 400 g. (07-02-1296)

10.000,000                                                                                                       

4 7010047 Kg CARNE BOVINA CHARQUEADA - Carne bovina, charqueada, dianteiro, sem osso,
cortado em cubos 1x1, obtida através do abate de animais sadios, não podem ter
manchas de qualquer espécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas.
Deve apresentar odor, cor e sabor característico. O percentual aceitável de sebo ou
gordura é de no máximo 10%. Embalagem em saco plástico de polietileno, ou outro
tipo de plástico transparente, atóxico, intacto, e impermeável, embalado em
quantidade de 500 gramas, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do
produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE
(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). (07-01-0047)

8.000,000                                                                                                       

5 7021973 PC FARINHA DE MANDIOCA 500g - grupo seca, subgrupo fina, tipo 1. Produto obtido dos
processos de ralar e torrar a mandioca. Branca ou amarela, isenta de matéria terrosa,
fungos ou parasitos e livre de umidade e fragmentos estranhos. O produto deverá
estar em conformidade com a Resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, da Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome
do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem primária em pacotes de
polietileno, com peso líquido de 500 gramas. (07-02-1973)

7.000,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor
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Preço Unitário

117/2021

25/05/2021

25/05/2021

117/2021

Preço Total

Folha:  3/3

6 7021247 Kg FARINHA DE TRIGO 1kg - especial, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpo
desgerminado, sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de
conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó
fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios. O produto deverá
estar em conformidade com a Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005, da
Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem primária em pacotes de
polietileno, com peso líquido de 1 kg. (07-02-1247)

7.000,000                                                                                                       

7 7021024 PC FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-, embalado em sacos plásticos, transparentes,
isentos de sujidades, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa,
pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, fragmentos ou corpos estranhos, não
violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados e com  registro no MA. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA. Pacote de 01 Kg. (07-02-1024)

12.000,000                                                                                                       

8 7020013 PC MACARRÃO ESPAGUETE 500g - tipo espaguete, tipo 1, sêmola de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, podendo conter ovo. Produto não fermentado obtido pelo
amassamento mecânico de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina. Fabricados
a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e
larvas. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção,
não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o
cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Rotulagem contendo, no
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote,
a data de fabricação e a data ou prazo de validade, tabela nutricional e ingredientes.
Deve estar de acordo com a Legislação da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA. Embalagem de polietileno, com peso líquido de 500 g. (07-02-0013)

8.000,000                                                                                                       

9 7020002 FRAS ÓLEO DE SOJA 900 ml - de soja, produto obtido do grão de soja que sofreu processo
tecnológico adequado para extração de suas sementes por uma prensa de alta tensão,
neutralização, clarificação, refinação, frigorificação ou não de desodorização. Líquido
viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem de
"poli tereftalado de etila (PET) " com peso líquido de 900 ml. (07-02-0002)

10.000,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor


