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MUNICÍPIO DE ÁGUA COMPRIDA/MG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021

logo comprador

Relação de Itens / Lotes

Item

1

Cód.
Item

Excl.
MEEPP

NÃO

Descrição
Cesta básica (02 PACOTES - Arroz agulhinha �po I, longo ﬁno,
beneﬁciado, polido, procedência nacional e ser de safra corrente,
limpo, grãos inteiros mínimo de 90%, umidade máxima de 14 %.
Selecionado eletronicamente grão à grão, não sendo necessário
lavar e nem escolher para sua preparação. Produto natural sem
adição de elementos químicos (agrotóxicos) – 5 kg. 01 PACOTE Feijão carioquinha �po 1, natural, novo, cons�tuído de no mínimo
95 % de grãos inteiros e correspondentes à variedade no tamanho
e cor. Maduros, limpos e secos, de procedência nacional e ser de
safra corrente. Isento de mofo, de odores estranhos e de
substâncias nocivas – 1 kg. 02 FRASCOS - Óleo vegetal alimen�cio,
originário de algodão, soja, milho ou girassol, reﬁnado e de acordo
com os padrões legais – 900 ml. 01 PACOTE – Açúcar cristal
contendo sacarose, originário do suco da cana, livre de
fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e detritos,
animais e vegetais, contendo aproximadamente 99,2% de
glicídios. - 5 kg. 01 PACOTE - Macarrão espaguete Semolado
Ingredientes: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico
(Vitamina B9). O produto deve ser fabricado com matéria prima
de qualidade, isenta de matéria terrosa, parasitos e em perfeito
estado de conservação – 500 G. 01 PACOTE - Bolacha rosquinha de
coco, com Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar inver�do, fermentos
químicos e outros ingredientes permi�dos na legislação – 800 g.
01 SACHÊ - Molho de tomate simples e concentrado, elaborado
com frutos sadios, limpos e sem sementes. Isento de
fermentações. Deve apresentar cor, sabor e odor caracterís�co –
340 g. 02 LITROS - leite longa vida integral, embalagem tetrapark,
homogeneizado, que tenha recebido tratamentotérmico especial
UHT (Ultra High Temperature), que possua perfeita conservação
do sabor e das qualidades nutri�vas. Com tampa de rosca. Selo do
SIF. – 1 litro

Unid.

UNID

Quan�dade

900,00

Intervalo
Mín.

R$ 50,00

Valor
Orçado

Valor
Total

R$ 111,18 100.062,00

TOTAL GERAL R$ 100.062,00
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