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EDITAL

DE

P R E G Ã O Nº14/2018 REGISTRO DE PREÇOS

DO OBJETO:
Constitui objeto da presente licitação a contratação para o fornecimento dos seguintes produtos:
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO.
Item

Quantidade Unid

Nome do Material

1
650,000 KG
CARNE BOVINA FRESCA MOIDA DE 2ª. Resfriada na temperatura adequada a legislação.
Moída no dia da entrega. Precedência comprovada de estabelecimento inspecionado, manipulada em boas condições higiênicas
provenientes de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. A carne deve apresentar-se com aspecto
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de acordo com a legislação sanitária e
Ministério de agricultura. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas e
adequadas, respeitando a características do produto.
VALOR UNITÁRIO MÁXIMO R$ 14,65 - TOTAL MÁXIMO R$9.522,50

2
180,000 KG
CEREAL MATINAL DE MILHO SEM AÇÚCAR (Flocos de milho sem adição de açúcar) pacotes de 500gr. Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades,
parasitas e larvas. Sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto
até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco)
meses a partir da data de entrega.
VALOR UNITÁRIO MÁXIMO R$ 23,49 - TOTAL MÁXIMO R$4.228,20
3
350,000 KG
PÃO TIPO HOT DOG - UNIDADE 50G. Produto obtido por processamento tecnológico
adequado, da massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico, água, sal, gordura. O produto deverá apresentar validade
mínima de cinco dias da entrega.
VALOR UNITÁRIO MÁXIMO R$ 10,81 - TOTAL MÁXIMO R$3.783,50PR0142018 MERENDA ESCOLAR
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