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PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO II 

PLANILHA DE QUANTIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°061101/2018 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. 	A Prefeitura Municipal de Acará necessita adquirir o objeto destinado a Prefeitura Municipal de 
Acará. 

2. OBJETIVO: 

2.1. APrefeitura Municipal quer contratar Empresa Especializada e Comprovadamente, Experiente no 
ramo, para fornecer o objeto desta licitação. 

3. RELAÇÃO DOS PÃODUTOS: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

3.1. ç.Õhfbrie abaixo, listamos os produtos/serviços a serem licitados, em conformidade com sua 

ITEM - -- - RELAÇAO DE PRODUTOS UND QTDJPIJNIT TOTAL 

ALI-lo IN NATURA - Aspecto fisico em cabeça tipo branco/ 

1 
tamanho médio a grande, )  grau de maturação adequado. KG 500 20,70   R$ 	0350 00 
Embalagem contendo dakáYde fabricação, validade e numero 1 
do lote.  
CEREAL DE ARROZ 	Devera estar acondicionado en, 
embalagn' integra adequada e resistente com identificação 

2 do tipo data de fabricação, que não devera ser anterior a 180 
aias-da data de entrega, data de validade e numero do lote. 

KG 800 24,73 R$ 	1978400 

Embalagem de ate 5009  
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COLORIFICO 	Preparado, 	com 	matéria 	prima 	de 	boa 
qualidade e não devera apresentar cheiro acre ou rançoso. 
Não poderá conter substancias estranha a sua composição 
normal; aspecto pó físico, cor alaranjada, cheiro próprio, sabor KG 577 7,92 R$ 	4:56984 
próprio. Ausenci 	de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem 
primaria: pacote de ate iOOg, contendo data de fabricação, 
validade e numero do lote.. Data de fabricação de ate 90 dias 
antdriores a data de entrega 

PEITO DE FRANGO -. Não temperado com adição de no 
máximo 4%, 	aspecto aprópriada 	não 	amolecida 	e 	nem 
pegajosa, corprópria sem manchas esverdeada, cheiro e 
sabor próprio, ?om ausncia de sujidades e larvas 	Com KG 4.000 1562 R$ 6248000 
etiquetas 	de 	identificação: 	(validade, 	peso, 	procedência: 
huíttéro do registro no SIE ou SIE) em cada embalagem. 
Embalagem primaria individual de ate 10009, mantido sob 
ôõnélamento a-18°C. 

MACARRÃO 	SEMOLAT ESPAGUETE-Embalagem 	plástica  
atóxica, transparente, termos solado, resistente de ate 500 g 
devera conter os dadds de identificação, data de fabricação, 
validade e numero do lote, 	acondicionadas em caixa de KG 4.210 5,82 R$ 	24.502,20 

papelão resistente, suttrtando o transporte sem perder sua 
integr idade  

MOLHO DE TOMATE 	Deve apresentar cor, sabor, odor, 

6 
característicos, 	pastosa 	Embalagem apropriada KG 400 517 R$ 	206800 
de ate 5009, devera conter identificação do tipo, data de 
validade e numero do lote 

SALIODADO REFINADQ, Obtido da matéria prima vegetal 
em 	bom 	estado 	sanrario 	estar , 	isento 	os 	substancias 

7 estranhas a sua composição. Aspecto límpido cor e odor KG 600 1.43 R$ 	858,00 
ca racterística Embalagem apropriada de 1KG contendo data 
de fabricaç.ao validade a numero do lote 

VINAGRE 	De alcocÀ de, riatéria prima vegetal em bom estado 
sanitário, 	estar 	isento 	de 	substancias 	estranhas 	a 	sua 

8 composição. 	Aspecto 	lQtipido 	cor 	e 	odor 	característico. L 712 4,22 R$ 	3.004,64 
Embalagem apropriada de 1 kg contendo data de fabricação.. 
validade a iumero do lote. 

MPP DE MINGAU DE FARINHA - De sabor tapioca com coco 
com vitamina', ferro zinc o e omga 3 Embalagem de 1 kg , KG '- 800 7347  R$ 	b 12600 
acondicton dos 	m caixas de papelão de ferro 	e ate 	O kg e - 

no máximo co n 20 dias de fabricação 

MPP DE. BEB1DA LACTÈÀ SABOR MORANGO - Coro 
vltamlri3s, 	ferro 	zinco 	e 	ómega 	3 	colorida 	artificialmente KG 3500 2490 R 	8 	15000 ' 	/ 
Embalagem 	de 	kg acordicion'dos em caixas de papelão de 
ferro de ate 10 kg e no máximo com 20 dias de 	fabricação 
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MPP DE .  SOPA DE MACARRÂO COM FRANGO 
LEGUMES- Com vitamina, ferro e zinco. Embalagem dei kg, KG 3987 1983 R 	7906221 $ acondicionados em caixas de papelão de ate 10 kg e no 
máximo com 20 dias de fabricação.  

12 

MPP DE RIZOTO DEI FRANGO - (arroz a grega 	com  
vitaminas ferro e zirico)1  Ifmhalagem de 1 kg acondicionados 

KG '3.500 2070 R 	72 450 00 
em caixa de papõlão de 	e 10 kg e no maximo com 20 dias de 
fabricarão.  

TOTAL ESTIMADO R$ 	502.404,89 
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