
Descrição Marca Unid. Qtd. Vlr Unit. Vlr Desc. Vlr Total

Cestas Básicas - Assistência Social Cesta Básica contendo: 2(dois) pacotes de 5

quilos de arroz branco, 2(dois) pet de óleo de soja 900 ml, 2(dois) pacotes de feijão

preto de 1 kg, 2(dois) pacotes de café torrado e moído de 500 gramas, 1(um) pacote

de biscoito maisena de 400 gramas, 1(um) pacote de biscoito cream e cracker de 400

gramas, 1(um) pacote de farinha de fubá de 500 gramas, 1(um) pacote de farinha de

mandioca de 500 gramas, 1(um) sachê de molho de tomate de 350 gramas, 1(um)

pacote de açucar cristal 5 kg, 1(um) pacote de sal iodado de 1kg, 1(um) pacote de

macarrão de 500 gramas. CESTA BÁSICA DE LIMPEZA (PRECISA SER

SEPARADA DA CESTA BÁSICA DE COMIDA) 1(um) caixa de creme dental de

90 gramas, 1(um) pacote de sabão de barra com 5(cinco) unidades, 1(um) caixa de

sabão em pó de 1 kg, 1(um) pacote contendo 4(quatro) rolos de papel higiênico-folha

simples, 2(duas) embalagens individuais contendo sabonete tablete com 90 gramas.

DESCRIMINAÇÃO DOS ITENS QUE DEVERÁ CONTER NAS CESTAS (

TANTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OU DE LIMPEZA ). ARROZ

BRANCO TIPO 1 -PACOTE DE 5 KG - Agulhinha, tipo 1, beneficiado, polido, com

no mínimo 90% de grãos inteiros, medindo aproximadamente 6 mm após o

polimento; validade mínima de 12 meses; embalagem primária saco polietileno

atóxico, resistente, termosoldado. Data de fabricação e validade visíveis. OLÉO DE

SOJA PET 900 ML - Refinado, de boa qualidade, em embalagem PET. FEIJÃO

PACOTE 1 KG - Novo, tipo 1 constituído de grãos da mesma coloração, admitindo-

se no máximo 5% de mistura de outras classes e até 10% de mistura de variedades da

classe cores, isento de matéria terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados,

chocos, imaturos, mofados. CAFÉ TORRADO E MOIDO 500 GRAMAS - Torrado e

moído c/ selo de pureza Abic, embalado a vácuo; aparência: pó homogêneo, fino;

cor: variando do castanho claro ao castanho escuro; sabor e cheiros próprios; validade

mínima de 6 meses; embalagem: primária, própria, fechada, constando identificação

do produto, inclusive classificação. SABONETE TABLETE 90 GRAMAS Em

tablete, Glicerina (Ph entre 5,5 a 8,5), comum para higiene corporal, 90 gramas

MAISENA PACOTE 400 GRAMAS Biscoito doce tipo maisena de boa qualidade,

inteiros, constando identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação,

validade e lote. Embalado em pacote resistente de plástico de 400g, Validade mínima

de 6 meses a contar da data CREAM CRACKER - PACOTE 400 GRAMAS Biscoito

tipo cream cracker, crocante, inteiro, ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura

vegetal hidrogenada, água e sal. Rótulo com informação nutricional, validade,

lote.Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. PAPEL HIGIENICO

PACOTE CONTENDO 4 ROLOS DE 30X10CM Papel Higienico de boa qualidade,

folha simples, gofrado, picotado, na cor branca medindo 30mX10cm, neutro, sem

relevo, compostos de fibras celuloticas/naturais, exceto aparas de papel, tubete

medindo de 4,0 cm.Conforme as normas do INMETRO, INPI e N.B.R., embalagem

com fardos com boa visibilidade com 4 rolos e serviço de atendimento ao

consumidor. SABÃO EM PÓ 1 kg Para limpeza pesada, em utilização para limpezas

diversas, com a seguinte composição minima: tensoativo, enzimas, agua, perfume,

tamponantes, coadjuvantes, sinergia, branqueador otico e corante, biodegradavel,

com aromatizado, na cor de coloração azulada, acondicionado em embalagem

plástica com 5 KG, rótulo com informações sobre o sabão em pó, fabricante,

responsável técnico, registro no ministério da saúde ou anvisa FUBÁ - 500

GRAMAS Fubá de milho amarelo, moinho d’água, enriquecido com ferro e ácido

fólico, embalado em pacote plástico de 1Kg, resistente transparente. No seu rótulo

deve constar prazo de validade visível, lote, informação nutricional e sobre glúten.

FARINHA DE MANDIOCA - 500 GRAMAS Torrada, seca, fina, tipo 1, em

embalagem polietileno atóxico, resistente, termossoldado e/ou em filem de poliéster

metalizado com polietileno. SABÃO EM BARRA COM 5 UNIDADES PESO 1KG

Sabão em barra, de glicerina, sendo pacote indivudual contendo 5 (cinco) barras de
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sabão de glicerina de 200 gramas, tendo o peso do pacote total de 1 KG. Embalado

em saco plástico. A embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no

Ministério da Saúde. MOLHO DE TOMATE SACHE 350 GRAMAS Preparado com

frutos maduros, escolhidos são, sem pele e sementes, isentos de fermentação,

podendo conte adição de 1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio, massa mole,

vermelha, validade mínima de 12 meses, embalagem lata de folha e flandres com

verniz sanitário AÇUCAR CRISTAL 5KG Cristal, branco, contendo no mínimo

98,3% de sacarose; livre de fermentação isenta de matéria terrosa, de parasito e de

detritos animais e vegetais; aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar; sabor

doce; validade mínima de 12 meses; embalagem primária: saco de polietileno

atóxico. CREME DENTAL DE 90 GRAMAS Com fluor embalagem com 90 gr.com

micropartículas de cálcio, ação bacteriana, registro no Ministério da saúde,

embalagem deve conter a marca do fabricante, peso liquido, data de fabricação e

prazo de validade. Deve ser aprovado pela ABO - (Associação Brasileira de

Odontologia). SAL IODADO - PACOTE 1 KG Sal fino seco, iodado para cozinha.

No seu rótulo conter prazo de validade/lote. Validade mínima de 6 meses a partir da

data da entrega. MACARRÃO - 500 GRAMAS Talharim com ovos, pacote

transparente polietileno atóxico, resistente e termossoldado. Embalagem de 500g, de

boa qualidade Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega.

Valor Total Adjudicado R$ 68.160,00
 
VOLTA GRANDE, 22 de Março de 2018.
 
ROSEMAY TEPERINO ABREU
Secretaria da Ass. Social
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