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Dados do Orçamento/Proc. compras
Orçamento Data Limite Hora Limite

Proc. compras
Data
Resumo

Filantrópicas da Rede Municipal de Niterói no ano de 2021, conforme solicitação através do ofício n° 06/2021, como Pregão Presencial
para Registro de Preços, de acordo com a Lei Federal 10520/02. Linha de Pacto 053, FME Merenda Escolar, fonte 138, fonte 206, linha
de Pacto -54 - FME Merenda Escolar.

Dados do Fornecedor

Numcgm CNPJNome
Endereço Complemento
Município CEP

Contato
Fone/Fax

:  
:  

Dados dos Produtos
Prazo de entrega 
Validade do orçamento 

:
:

DEPARTAMENTOS DAS SOLICITAÇÕES

SOLICITAÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO

89896 72 FME - COMPRAS LICITAÇÃO

ITEM QUANT UNIDADE MATERIAL OU SERVIÇO MARCA VALIDAD. MIN. VLR UNIT. VLR TOT.

AÇUCAR


RESUMO: Refinado, acondicionado em embalagem de 1Kg

com as características do produto. A embalagem deverá

conter externamente os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, numero de lote, quantidade do

produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)

meses a partir da data da entrega.nnnnnn

ADOÇANTE


RESUMO: Líquido - edulcorantes: Sucralose e acessulfame

de Potássio. Isento de Lactose, traços de leite e glúten.

Embalagem contendo 75ml. Ingredientes: Água, sucralose,

acessulfame de potássio , acidulante ácido cítrico,

conservante, benzoato de sódio. NÃO CONTEM GLÚTEN.

Deverá apresentar validade mínima de 4 (quatros) meses a

partir da data de entrega . Registro nos órgãos competentes

AMIDO DE MILHO


RESUMO: Ingredientes: amido de milho , isento de glúten .

Pacote de 200g. A embalagem deverá conter externamente

os dados de identificação , procedência , informações

nutricionais, numero de lote, quantidade do produto . Deverá

apresentar  validade mínima de 06 (seis) meses a partir da

data de entrega.

ARROZ


RESUMO: ARROZ PARBOILIZADO - Tipo 1 , grãos longo e

fino, com grãos inteiros , isento de sujidades e materiais

estranhos, embalado em saco plástico de 1 Kg contendo a

descrição e característica do produto , bem como

procedência, informações nutricionais, numero de lote

 e validade. Deverá  apresentar validade mínima de 06 (

01 69127 KILO 

1 UNIDADES

02 48 UNIDADE 

1 UNIDADES

03 3600 UNIDADE 

1 UNIDADES

04 160073 KILO 

1 UNIDADES

Processo: 210/259/2021 Data: 26/01/2021
RUBRICA:
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:  17064 :  :  
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 seis0 meses a partir da data de entrega.

ARROZ


RESUMO: ARROZ POLIDO - TIPO 1 , classe longo e fino,

subgrupo polido  com grãos inteiros, isento de sujidade e

materiais estranhos, embalado em saco plástico de 1 Kg

contendo a descrição das características do produto, bem

como procedência, informações  nutricionais numero do lote

e validade. Deverá  apresentar validade mínima de 06 (seis)

meses a partir da data de entrega.

ATUM EM LATA


RESUMO: Atum sólido, conservado em água e sal ou na

versão light em embalagem de 170g contendo anel de

abertura e as características do produto. Isento de glúten,

conservantes e extrato vegetal. A embalagem  deverá ainda

conter  exatamente os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, numero do lote, quantidade do

produto. Deverá  apresentar validade mínima  de 06 (seis )

meses a partir da data de entrega.

AVEIA


RESUMO: em flocos finos, embalagem de 200g. A

embalagem  deverá conter exatamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, número

de lote, quantidade do produto . Deverá apresentar validade

mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega

AZEITE DE OLIVA


RESUMO: Azeite de oliva extra virgem., isento de glúten.

Embalagem de 500ml. A embalagem  devera conter

externamente os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, numero de lote  quantidade do

produto. Deverá  apresentar validade mínima de 6 ( seis)

meses a partir da data de entrega .

CACAU EM PÓ


RESUMO: teor de Cacau 100% ingredientes: Cacau em pó

solúvel alcalino, sem açúcar. Não Contém glútea. Produto

sem traços de leite e de soja. Disponível em embalagem de

200g. Deverá apresentar validade mínima de 06 meses a

partir da data de entrega.

CAFÉ


RESUMO: Torrado e moído, tipo premium de 1ª qualidade,

com selo de pureza ABIC, com o mínimo de qualidade nota

igual ou superior a 4.5 na escala ABIC,  embalado

automaticamente, acondicionado em embalagem metalizada

de 500g contendo a descrição das características do

produto. A embalagem deverá conter externamente os

dados de identificação, procedência,

 informações nutricionais, numero de lote , quantidade do

produto. deverá apresentar validade mínima de 6 (seis

05 100440 KILO 

1 UNIDADES

06 108000 UNIDADE 

1 UNIDADES

07 66240 UNIDADE 

1 UNIDADES

08 21600 UNIDADE 

1 UNIDADES

09 12600 UNIDADE 

1 UNIDADES

10 14413 UNIDADE 

1 UNIDADES
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 )meses a partir da data de entrega.

CANELA EM PÓ


RESUMO: CANELA da china, em pó, acondicionada em

embalagem de no mínimo 35g, contendo as características

do produto. NÃO DEVE TER AÇÚCAR. A embalagem

deverá conter externamente os dados de identificação,

procedência , numero de lote, quantidade do produto.

Deverá apresentar validade mínima de 06( seis) meses a

partir da data de entrega.

COLORAU


RESUMO: Colorífico  a base de urucum em embalagem de

100g contendo as características do produto .Deverá

apresentar validade mínima de 06( seis) meses a partir da

data de entrega.

TEMPEROS DIVERSOS


RESUMO: ERVAS FINAS - tempero contendo alecrim,

tomilho, manjericão,manjerona,salsa desidrata, sálvia,

estragão e orégano. Embalagem com no mínimo 10g. O

tempero deve ser constituído de matéria prima de boa

qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor

característicos do produto , de acordo com as normas

vigentes. Deverá apresentar validade mínima de 06( seis)

meses a partir da data de entrega.

ERVILHAS SECAS


RESUMO: Ervilhas verdes, secas, tipo 1. Isenta de Glúten. A

embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência informações nutricionais, numero

de lote e quantidade do produto. Deverá apresentar validade

mínima de 06( seis) meses a partir da data de entrega.

EXTRATO DE TOMATE


RESUMO: concentrado de tomate. Ingredientes: tomate,

Acondicionado  em embalagem contendo o dispositivo de

abertura a vácuo ou em embalagem  tipo stand up pouch,

com no mínimo 340g, contendo a descrição das

características do produto. A  embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedência ,

informações nutricionais, número de lote e quantidade do

produto Deverá apresentar validade mínima de 06( seis)

meses a partir da data de entrega.


FARINHA DE TRIGO


RESUMO: Produto composto 100% farinha de trigo especial

para consumo, enriquecida com ferro e ácido fólico, isenta

de fermento,embalada em saco transparentes, limpos, não

violados, resistentes, A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação , procedência,

informações nutricionais,

 numero de lote, quantidade de 1 kg do produto. Deverá

11 2700 UNIDADE 

1 UNIDADES

12 8640 UNIDADE 

1 UNIDADES

13 7200 UNIDADE 

1 UNIDADES

14 7830 UNIDADE 

1 UNIDADES

15 28800 UNIDADE 

1 UNIDADES

16 3600 KILO 

1 UNIDADES
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 apresentar validade mínima de 06( seis) meses a partir da

data de entrega.

FARINHA DE MESA


RESUMO: FARINHA DE MANDIOCA - tipo 1, crua, fina,

branca, acondicionada em embalagem plástica

impermeável, transparente, contendo 1kg.Deve conter as

descrições das características do produto, incluindo

ingredientes. A embalagem deverá conter externamente os

dados de identificação, procedência, informações

nutricionais, numero de lote e quantidade do produto.Deverá

apresentar validade mínima de 06( seis) meses a partir da

data de entrega.

FEIJÃO


RESUMO: CARIOCA - tipo 1, safra nova classe carioca,

bom cozimento,constituído de grãos inteiro e sadios, isento

de material terroso, sujidade,e mistura de outras variedades

e espécies , não violado. Acondicionado em embalagem de

1 Kg, impermeável,transparente . Contendo a descrição dos

características do produto. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, numero de lote, quantidade do

produto, isento de glúten. Deverá apresentar validade

mínima de 06( seis) meses a partir da data de entrega.

FEIJÃO


RESUMO: FEIJÃO PRETO- tipo 1, safra nova , bom

cozimento,constituído de grãos inteiro e sadios, isento de

material terroso, sujidade,e mistura de outras variedades e

espécies , não violado. Acondicionado em embalagem de 1

Kg, impermeável,transparente . Contendo a descrição dos

características do produto. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, numero de lote, quantidade do

produto, isento de glúten. Deverá apresentar validade

mínima de 06( seis) meses a partir da data de entrega.

FEIJÃO


RESUMO: BRANCO - tipo 1, safra nova  bom

cozimento,constituído de grãos inteiro e sadios, isento de

material terroso, sujidade,e mistura de outras variedades e

espécies , não violado. Acondicionado em embalagem de

500g, impermeável,transparente . Contendo a descrição dos

características do produto. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, numero de lote, quantidade do

produto, isento de glúten. Deverá apresentar validade

mínima de 06( seis) meses a partir

 da data de entrega.

FERMENTO


RESUMO: FERMENTO EM PÓ QUÍMICO-  contendo no

mínimo : amido de milho ou fécula de mandioca , fermentos

17 21600 KILO 

1 UNIDADES

18 28800 KILO 

1 UNIDADES

19 109480 KILO 

1 UNIDADES

20 7200 KILO 

1 UNIDADES

21 3060 UNIDADE 

1 UNIDADES
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 químicos, pirofosfato ácido

 de sódio, bicarbonato de sódio e fosfato  monocálcio.

Embalagem de no mínimo 100g. tipo 1, safra nova classe

carioca, bom cozimento,constituído de grãos inteiro e sadios,

isento de material terroso, sujidade,e mistura de outras

variedades e espécies , não violado. Acondicionado em

embalagem de 1 Kg, impermeável,transparente . Contendo a

descrição dos características do produto. A embalagem

deverá conter externamente os dados de identificação,

procedência, informações nutricionais, numero de lote,

quantidade do produto, isento de glúten. Deverá apresentar

validade mínima de 06( seis) meses a partir da data de

entrega.

FUBÁ DE MILHO


RESUMO: Extra de 1ª qualidade , grão de milho moído

peneirado, enriquecido com ferro e ácido fólico,

acondicionado em embalagem plástica de 1 Kg contendo a

descrição do produto. Sem glúten. O produto deverá

apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de

entrega.

CEREAIS


RESUMO: GRÃO DE BICO - 1ª qualidade, safra nova, de

bom cozimento, constituído de grãos inteiros e sadios, isento

de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades

e espécies. Acondicionado em embalagem de 500g,

impermeável e transparente. Contendo a descrição das

características do produto. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, numero de lote quantidade do

produto, isento de glúten. tipo 1, safra nova classe carioca,

bom cozimento,constituído de grãos inteiro e sadios, isento

de material terroso, sujidade,e mistura de outras variedades

e espécies , não violado. Acondicionado em embalagem de

1 Kg, impermeável,transparente . Contendo a descrição dos

características do produto. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, numero de lote, quantidade do

produto, isento de glúten. Deverá apresentar validade

mínima de 06( seis) meses a partir da data de entrega.


LEITE


RESUMO: LEITE DE COCO -Embalagem tetra pack de 1L.

Origem vegetal, isento de lactose, glúten, e colesterol. Sem

adição de açúcar. deverá apresentar validade mínima de 03

(três) meses  a partir da data de entrega.

LENTILHAS


RESUMO: Tipo 1, safra nova de 1ª qualidade, embalagem

de 500gramas, transparente, resistente e íntegra, sem a

presença de grãos mofados, carunchados, isento de

sujidade, embalagem não violada ou com grãos torrados.

Com data de fabricação


22 57600 KILO 

1 UNIDADES

23 7200 UNIDADE 

1 UNIDADES

24 560 UNIDADE 

1 UNIDADES

25 9360 UNIDADE 

1 UNIDADES
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 e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

entrega.

LOURO


RESUMO: verde, folhas secas em embalagem plástica de

no mínimo 40g. O produto deverá  apresentar data de

fabricação e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da

data de entrega.

MACARRÃO


RESUMO: ESPAGUETE -  massa preparada com sêmola

numero 9 (nove) , acondicionada em embalagem com 500g.

A embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação , procedência, informações nutricionais, número

de lote e quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar data de fabricação e validade mínima de 06

(seis) meses a partir da data de entrega.

MACARRÃO


RESUMO: PARAFUSO -   massa preparada com sêmola  ,

acondicionada em embalagem com 500g. A embalagem

deverá conter externamente os dados de identificação ,

procedência, informações nutricionais, número de lote e

quantidade do produto. O produto deverá  apresentar data

de fabricação e validade mínima de 06 (seis) meses a partir

da data de entrega.

MACARRÃO


RESUMO: AVE MARIA -   massa preparada com sêmola,

acondicionada em embalagem com 500g. A embalagem

deverá conter externamente os dados de identificação ,

procedência, informações nutricionais, número de lote e

quantidade do produto.  Deverá  apresentar data de

fabricação e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da

data de entrega.

MILHO


RESUMO: CANJICA - milho branco tipo 1 - acondicionado

em embalagem plástica de 500g. A embalagem deverá

conter externamente os dados de identificação, procedência

, informações nutricionais, número de lote e quantidade do

produto.   massa preparada com sêmola numero 9 (nove) ,

acondicionada em embalagem com 500g. A embalagem

deverá conter externamente os dados de identificação ,

procedência, informações nutricionais, número de lote e

quantidade do produto. O produto deverá  apresentar data

de fabricação e validade mínima de 06 (seis) meses a partir

da data de

 entrega.

MILHO


RESUMO: MILHO DE PIPOCA Grãos graúdos e sadios,

TIPO 1. Acondicionado em embalagem plástica de 500g,

26 14400 UNIDADE 

1 UNIDADES

27 57600 UNIDADE 

1 UNIDADES

28 37440 UNIDADE 

1 UNIDADES

29 5400 UNIDADE 

1 UNIDADES

30 1120 UNIDADE 

1 UNIDADES

31 4480 UNIDADE 

1 UNIDADES
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 contendo as características e descrição do produto.

 A embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação procedência, informações nutricionais, número

de lote e quantidade do produto.   massa preparada com

sêmola numero 9 (nove) , acondicionada em embalagem

com 500g. A embalagem deverá conter externamente os

dados de identificação , procedência, informações

nutricionais, número de lote e quantidade do produto. O

produto deverá  apresentar data de fabricação e validade

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.

ÓLEO DE COZINHA


RESUMO: ÓLEO DE SOJA - refinado, acondicionado em

embalagem de 900ml. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação , procedência,

informações nutricionais, número de lote e quantidade do

produto. O produto deverá  apresentar data de fabricação e

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

entrega.

ORÉGANO


RESUMO: DESIDRATADO - acondicionado em embalagem

com no mínimo 10g. Deverá apresentar validade mínima de

06 (seis) meses a partir da data de entrega.

SAL


RESUMO: Iodado m, refinado, acondicionado em saco

plástico, com 1Kg, contendo a descrição das características

do produto. Deverá  apresentar validade mínima de 06 (seis)

meses a partir da data de entrega.

VINAGRE


RESUMO: BRANCO - de vinho branco, acondicionado em

embalagem de 750ml. Isento de glúten.  A embalagem

deverá conter externamente os dados de identificação ,

procedência, informações nutricionais, número de lote e

quantidade do produto. O produto deverá  apresentar data

de fabricação e validade mínima de 06 (seis) meses a partir

da data de entrega.

32 28813 UNIDADE 

1 UNIDADES

33 7200 UNIDADE 

1 UNIDADES

34 19440 UNIDADE 

1 UNIDADES

35 9648 UNIDADE 

1 UNIDADES

T O T A L   G E R A L            


