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ESTADO DE ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES
CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000
Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

Item

Pregão Presencial Nº 000009/2021 - Processo Nº 001424/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

TERMO DE REFERENCIA

Especificação QuantidadeUnd.CódigoLote Média Total

00001

LEITE INTEGRAL UHT HOMOGENEIZADO DE ORIGEM
BOVINA Leite Integral UHT Homogeneizado, de origem
bovina e embalado em caixa de 01 (UM) litro
multilaminada, cartonada, asséptica, impermeável ao ar,
luz e micro-organismos, não violada, não danificadas
e/ou amassadas. Contendo dados do produto:
identificação, procedência, ingredientes, informações
nutricionais.

2.964,0000LIT00054498 2,990 8.862,36

00002
PAO FRANCES Pão Francês aprox. 50 G, massa clara
e macia, com fabricação no dia de entrega. 2.290,0000KG00050606 6,890 15.778,10

00003

AÇUCAR CRISTAL TIPO 1 PACOTE 5KG Açúcar Cristal
Tipo 1, Pacote 5 Kg, primeira qualidade – tipo cristal, cor
clara, sem sujidades, parasitas, fungos, insetos e livres
de umidade, embalagem primária: marca, quantidade,
lote, tabela nutricional, data de fabricação e validade de
no mínimo de 12 meses a partir da entrega.

414,0000UND00044853 13,000 5.382,00

00004

MARGARINA VEGETAL BALDE COM 15KG Margarina
Vegetal, balde com 15 Kg, primeira qualidade – óleos
vegetais líquidos e interesterificados, água, sal (cloreto
de sódio), vitamina a, estabilizantes: mono e
diglicerideos de ácidos graxos e lecitina de soja,
conservadores. Embalagem primária: balde plásticos
contendo 15kg. Devendo apresentar na embalagem:
marca, quantidade, lote, quantidade, tabela nutricional,
data de fabricação e validade, embalagem secundária:
caixa de papelão. Validade de no mínimo de 04 (quatro)
meses a partir da entrega.

10,0000BAL00032456 102,000 1.020,00

00005

MARGARINA POTE 1KG Margarina pote 1 Kg – primeira
qualidade - óleos vegetais líquidos e interesterificados,
água, sal (cloreto de sódio), vitamina a, estabilizantes:
mono e diglicerideos de ácidos graxos e lecitina de
soja, conservadores: marcas referencias: qualy,
doriana, claybom e vigor. Embalagem primária: pote
plásticos contendo 1kg, devendo apresentar na
embalagem: marca, quantidade, lote, quantidade, tabela
nutricional, data de fabricação e validade.

50,0000UND00041114 8,690 434,50

00006

CAFE EM PO PACOTE DE 500 G TRADICIONAL Pó de
Café -  CAFE EM PO PACOTE DE 500 GRAMAS
TRADICIONAL café de primeira linha, em pó
homogêneo, torrado moído, tipo tradicional, com padrão
de qualidade global obrigatoriamente tradicional.
Espécie constituição de café com predominância
arábica, blendado com cafés robusta/conillon.
Embalagem tipo alto vácuo ou vácuo puro, em pacotes
de 500 gramas, contendo data de fabricação, validade
e lote estampados no rótulo da embalagem bebida dura
para melhor; torração média; moagem fina/média ponto
de torra: média qualidade global - nota de qualidade
mínima 5.0 pontos. Microscopia tolerância de no
máximo: 1% de impurezas g/100g - cascas e paus;
ausência de substâncias estranhas

1.426,0000PAC00020828 5,990 8.541,74

7.154,0000 40.018,70Total Geral:
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