
26/01/2022 09:28:56

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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

Pregão Presencial Nº 000004/2022 - Processo Nº 006698/2021 - MENOR PREÇO POR LOTE

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00001 AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00001

AÇUCAR CRISTAL 5 KG Primeira qualidade - Tipo cristal, cor
clara, sem sujidades, parasitas, fungos, insetos e livres de
umidade. Marcas de Referências: Paineiras, Santa Isabel,
Delta ou similar. Embalagem primária: contendo 5 kg de
produto, hermeticamente vedada. Devendo apresentar na
embalagem:marca, quantidade, lote, tabela nutricional, data
de fabricação e validade. Podendo ser entregue em fardo de
30 kg. Validade de no mínimo de 12 meses a partir da
entrega.

2.250,0000PAC00055051 20,160 45.360,00

00002

ARROZ TIPO 1 PACOTE DE 5KG Primeira qualidade - Tipo
agulha, longo, fino, polido, Tipo 1 sem glúten. Aparência e
coloração branca, grãos íntegros. Marcas de Referências:
Tio Arthur, Tio João, Nova Mesa ou similar. Embalagem
primária: contendo 5 kg de produto, hermeticamente vedada.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
tabela nutricional, data de fabricação e validade. Podendo
ser entregue em fardo de 30 kg. Validade de no mínimo de 12
meses a partir da entrega.

2.250,0000PAC00055047 19,760 44.460,00

00003

BISCOITO CREAM CRAKER PACOTE DE 400G Primeira
qualidade - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, água, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar
invertido, açúcar, sal, fermentos químicos, fermento
biológico, estabilizante lecitina de soja, proteinase, sem
colesterol. Serão rejeitados, os biscoitos mal cozidos,
queimados e de características organolépticas anormais.
Marcas de Referências: Bauducco, Liane, Mabel, Piraquê ou
similar. Embalagem primária: contendo 400g de produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
tabela nutricional, data de fabricação e validade.  Validade de
no mínimo de 10 (dez) meses a partir da data da entrega.

4.500,0000PAC00042150 5,830 26.235,00

00004

BISCOITO MAISENA PACOTE DE 400G primeira qualidade -
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar
invertido, estabilizante lecitina de soja, sal, aroma artificial de
baunilha, proteinase, sem colesterol. contém glúten.
embalagem primária: contendo 400g de produto. devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Validade de no
mínimo de 10 (dez) meses a partir da data da entrega.
Marcas de referências: Mabel, Liane, Vitarella, Bauducco,
Piraquê ou similar.

2.250,0000PAC00055049 5,160 11.610,00

00005

CANJIQUINHA AMARELA MEDIA PACOTE DE 1KG Primeira
qualidade - Amarela, de milho triturado, média, devendo estar
isento de sujidades, ataque de pragas e/ou doenças, livres
de umidade, com coloração específica. Marcas de
Referência: Granfino, Sinhá, Anchieta ou similar. Embalagem
primária: Sacolas plásticas Contendo 1 kg de produto.
hermeticamente vedada. Deve estar intacta e ser resistente.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
tabela nutricional, data de fabricação e validade. Embalagem
Secundária: Podendo se entregue em saco plástico
hermeticamente vedada com 10kg. Validade de no mínimo de
06 (seis) meses a partir da entrega.

4.500,0000PAC00055055 4,030 18.135,00

00006

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO EMBALAGEM DE 1KG
Primeira qualidade, não retalhado, obtido de animais sadios,
Deverá ser congelada,aspecto próprio, não amolecido e
pegajoso. Embalagem primária: Envelopado e congelado,
contendo no máximo 1kg, embalado em sacos de polietileno

4.500,0000KG00055058 13,790 62.055,00
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atóxico, resistente, transparente, e hermeticamente vedada.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e validade.
composição do produto, número de registro no órgão oficial,
CGC, endereço de fabricante e distribuidor, condições de
armazenamento e quantidade (peso), de acordo com a
legislação sanitária e Ministério de Agricultura, Inspeção
sanitária  Federal ou Estadual. Decreto Federal nº 30.691 de
29/03/52 - RISPOA MA alterado pelo Decreto Federal nº 1255
de 25/06/62. Portaria nº 210 de 10/11/98 - DAS/MAA,
Resolução RDC nº12 de 02/01/01, Resolução RDC nº13 de
02/01/01. Resolução nº 259 de 20/09/02, Resolução nº360
de 23/12/03 (ANVISA/MS), Instrução normativa nº14 de
18/06/04 - MAPA e Instrução Normativa nº22 de 24/11/05 -
MAPA. Validade de no mínimo de 10 (dez) meses a partir da
entrega. Marcas de referência: Sadia, Perdigão, Pif Paf,
Seara, Aurora, Uniaves ou Similar.

00007

FEIJAO PRETO TIPO 1 PACOTE DE 1KG Primeira qualidade -
Tipo 1, Preto, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso,
isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos,
fungos ou parasitas, livre de umidade. Embalagem de
polietileno, transparente original da fábrica. Embalagem
primária: contendo 1kg de produto, sacola plástica
transparente hermeticamente vedada, Devendo apresentar
na embalagem: marca, quantidade, lote, quantidade, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Embalagem
secundária: sacos plásticos transparentes com 30kg.
Validade de no mínimo de 05 (cinco) meses a partir da
entrega. Marcas de referência: Patusco, Pereira ou Similar.

4.500,0000PAC00055813 8,160 36.720,00

00008

FUBA PACOTE 1 KG Primeira qualidade - Cor amarela. Com
aspectos: cor, cheiro e sabor próprio, com ausência de
umidade, de fermentação ou ranço; isento de sujidades,
ataques de pragas e/ou doenças. Marcas de Referência:
Sinhá, granfino, Yoki, Dorico ou similar. Embalagem primária:
Contendo 1 kg de produto, sacola plástica transparente,
hermeticamente vedada e resistente. Embalagem secundaria:
Podendo entregar em Fardo de até 10 kg. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

2.250,0000PAC00055054 3,990 8.977,50

00009

LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT 1 LITRO Primeira
qualidade - Leite integral, tipo longa vida, envasado em caixa
tetra pak de 01 (um) litro, tratado termicamente pelo sistema
UHT (Ultra Alta Temperatura), embalagem original do
fabricante, com registro no MA-SIF, estampada na
embalagem, informações do fabricante e data de vencimento.
Marcas de Referência: Piracanjuba, Quatá, Italac, Selita ou
similar. Embalagem primária: contendo 1 litro com produto em
caixa. Devendo apresentar na embalagem a composição do
produto, cor, cheiro e sabor próprio, Marca, lote, data
fabricação e validade conforme legislação vigente. Validade
de no mínimo de 6 (seis) meses a partir da entrega.

4.500,0000LIT00055050 4,290 19.305,00

00010

MACARRAO ESPAGUETE PACOTE 500G Primeira qualidade -
Base de farinha de trigo de sêmola, SEM OVO, corante
natural ou outras substâncias permitidas e submetidas a
processos tecnológicos adequados. Composição nutricional
máxima de 76 gramas de hidrato de carbono. Isentos de
parasitas. Marcas de Referência: Santa Amália, Piraquê,
Sarlone, Vilma ou similar. Embalagem primária: contendo 500g
de produto, hermeticamente vedada e resistente. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,

2.250,0000PAC00052281 4,830 10.867,50
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quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Embalagem secundaria: Podendo ser entregue em Fardo de
10 (dez) kg. Validade de no mínimo de 12 (doze) meses a
partir da entrega.

00011

OLEO DE SOJA TIPO 1 900 ML primeira qualidade, refinado,
tipo 1, obtido de matéria prima vegetal, sem colesterol como
todo produto vegetal, embalagem primária: Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Com validade de
no mínimo de 06(seis) meses a partir da entrega. Marcas de
referência: Abc, Soya, Liza, Leve ou similar.

4.500,0000FRA00055053 9,660 43.470,00

00012

PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS 30 M FOLHA DUPLA Papel
higiênico, Rolo, folhas duplas, picotada, produzido com 100%
fibras virgem, não reciclado, na cor branca, liso, ultra macio,
medindo 30 metros, de boa qualidade e resistência à tração,
devidamente acomodado em pacotes individuais
transparentes. Marcas de referência: Personal, Mili, Neve ou
Similar.

2.250,0000PAC00055059 6,480 14.580,00

00013

SABAO EM BARRA PACOTE COM 5 UNIDADES Sabão em
barra, glicerinado neutro multiuso, com branqueador óptico,
em barra de 200 gramas de 1º qualidade. Indicado para
lavagem de roupas e tecidos em geral, remoção de gorduras
e utensílios em geral. Embalagem contendo 05 unidades.
Composição: sebo bovino, água, coadjuvante, glicerina,
sequestrante, corante e branqueador óptico. Deverá constar
na embalagem os dados do fabricante, e-mail/ telefone do
SAC, as instruções e precauções de uso, dados do
responsável técnico (nome e CRQ) número da autorização
de funcionamento e registro do produto MS, nº do telefone
do Ceatox, nº de lote e validade de 12 meses. Marcas de
referência: Rio, Razzo, Ypê ou Similar.

2.250,0000PAC00022285 9,960 22.410,00

00014

SABONETE 85G Sabonete em barra de 85g, com perfume,
formato retangular, cor branca, aplicação pele normal, uso
diário. Na em balagem deverá constar dados de
identificação, procedência, lote, data de fabricação e
validade e número de registro na Anvisa ou Inmetro. Marcas
de referência: Lux, Nívea, Francis, Palmolive, Rexona ou
Similar.

4.500,0000UND00054596 2,130 9.585,00

00015

SAL REFINADO IODADO DE MESA PACOTE DE 1KG Primeira
qualidade - Puro, refinado, iodado não tóxico. Marcas de
Referências: Globo, Cisne, Zaeli ou Similar. Embalagem
primária: Contendo 1 kg de produto. Sacola plástica
hermeticamente vedada e resistente. Devendo apresentar na
embalagem: marca, quantidade, lote, quantidade, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Embalagem
secundária: Podendo ser entregue em Saco plástico
hermeticamente vedada e resistente com 30kg. Validade de
no mínimo de 12 (doze) meses a partir da entrega.

2.250,0000PAC00050391 1,890 4.252,50

00016

CAFE EM PO TIPO 1, TORRADO E MOIDO, TORRAÇAO
ESCURA, SEM GLUTEN E SEM GORDURA SATURADA, COM
SELO DE PUREZA ABIC. EMBALAGEM COM 500GR.( MARCA
DE REFERENCIA: PATUSCO, 3 CORAÇOES, TERRA FORTE).

2.250,0000UND00053773 20,960 47.160,00

51.750,0000 425.182,50Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00002 COTA RESERVADA

Média Total

00017

AÇUCAR CRISTAL 5 KG Primeira qualidade - Tipo cristal, cor
clara, sem sujidades, parasitas, fungos, insetos e livres de
umidade. Marcas de Referências: Paineiras, Santa Isabel,
Delta ou similar. Embalagem primária: contendo 5 kg de

750,0000PAC00055051 20,160 15.120,00
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produto, hermeticamente vedada. Devendo apresentar na
embalagem:marca, quantidade, lote, tabela nutricional, data
de fabricação e validade. Podendo ser entregue em fardo de
30 kg. Validade de no mínimo de 12 meses a partir da
entrega.

00018

ARROZ TIPO 1 PACOTE DE 5KG Primeira qualidade - Tipo
agulha, longo, fino, polido, Tipo 1 sem glúten. Aparência e
coloração branca, grãos íntegros. Marcas de Referências:
Tio Arthur, Tio João, Nova Mesa ou similar. Embalagem
primária: contendo 5 kg de produto, hermeticamente vedada.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
tabela nutricional, data de fabricação e validade. Podendo
ser entregue em fardo de 30 kg. Validade de no mínimo de 12
meses a partir da entrega.

750,0000PAC00055047 19,760 14.820,00

00019

BISCOITO CREAM CRAKER PACOTE DE 400G Primeira
qualidade - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, água, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar
invertido, açúcar, sal, fermentos químicos, fermento
biológico, estabilizante lecitina de soja, proteinase, sem
colesterol. Serão rejeitados, os biscoitos mal cozidos,
queimados e de características organolépticas anormais.
Marcas de Referências: Bauducco, Liane, Mabel, Piraquê ou
similar. Embalagem primária: contendo 400g de produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
tabela nutricional, data de fabricação e validade.  Validade de
no mínimo de 10 (dez) meses a partir da data da entrega.

1.500,0000PAC00042150 5,830 8.745,00

00020

BISCOITO MAISENA PACOTE DE 400G primeira qualidade -
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar
invertido, estabilizante lecitina de soja, sal, aroma artificial de
baunilha, proteinase, sem colesterol. contém glúten.
embalagem primária: contendo 400g de produto. devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Validade de no
mínimo de 10 (dez) meses a partir da data da entrega.
Marcas de referências: Mabel, Liane, Vitarella, Bauducco,
Piraquê ou similar.

750,0000PAC00055049 5,160 3.870,00

00021

CANJIQUINHA AMARELA MEDIA PACOTE DE 1KG Primeira
qualidade - Amarela, de milho triturado, média, devendo estar
isento de sujidades, ataque de pragas e/ou doenças, livres
de umidade, com coloração específica. Marcas de
Referência: Granfino, Sinhá, Anchieta ou similar. Embalagem
primária: Sacolas plásticas Contendo 1 kg de produto.
hermeticamente vedada. Deve estar intacta e ser resistente.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
tabela nutricional, data de fabricação e validade. Embalagem
Secundária: Podendo se entregue em saco plástico
hermeticamente vedada com 10kg. Validade de no mínimo de
06 (seis) meses a partir da entrega.

1.500,0000PAC00055055 4,030 6.045,00

00022

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO EMBALAGEM DE 1KG
Primeira qualidade, não retalhado, obtido de animais sadios,
Deverá ser congelada,aspecto próprio, não amolecido e
pegajoso. Embalagem primária: Envelopado e congelado,
contendo no máximo 1kg, embalado em sacos de polietileno
atóxico, resistente, transparente, e hermeticamente vedada.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e validade.
composição do produto, número de registro no órgão oficial,
CGC, endereço de fabricante e distribuidor, condições de
armazenamento e quantidade (peso), de acordo com a
legislação sanitária e Ministério de Agricultura, Inspeção
sanitária  Federal ou Estadual. Decreto Federal nº 30.691 de

1.500,0000KG00055058 13,790 20.685,00
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29/03/52 - RISPOA MA alterado pelo Decreto Federal nº 1255
de 25/06/62. Portaria nº 210 de 10/11/98 - DAS/MAA,
Resolução RDC nº12 de 02/01/01, Resolução RDC nº13 de
02/01/01. Resolução nº 259 de 20/09/02, Resolução nº360
de 23/12/03 (ANVISA/MS), Instrução normativa nº14 de
18/06/04 - MAPA e Instrução Normativa nº22 de 24/11/05 -
MAPA. Validade de no mínimo de 10 (dez) meses a partir da
entrega. Marcas de referência: Sadia, Perdigão, Pif Paf,
Seara, Aurora, Uniaves ou Similar.

00023

FEIJAO PRETO TIPO 1 PACOTE DE 1KG Primeira qualidade -
Tipo 1, Preto, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso,
isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos,
fungos ou parasitas, livre de umidade. Embalagem de
polietileno, transparente original da fábrica. Embalagem
primária: contendo 1kg de produto, sacola plástica
transparente hermeticamente vedada, Devendo apresentar
na embalagem: marca, quantidade, lote, quantidade, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Embalagem
secundária: sacos plásticos transparentes com 30kg.
Validade de no mínimo de 05 (cinco) meses a partir da
entrega. Marcas de referência: Patusco, Pereira ou Similar.

1.500,0000PAC00055813 8,160 12.240,00

00024

FUBA PACOTE 1 KG Primeira qualidade - Cor amarela. Com
aspectos: cor, cheiro e sabor próprio, com ausência de
umidade, de fermentação ou ranço; isento de sujidades,
ataques de pragas e/ou doenças. Marcas de Referência:
Sinhá, granfino, Yoki, Dorico ou similar. Embalagem primária:
Contendo 1 kg de produto, sacola plástica transparente,
hermeticamente vedada e resistente. Embalagem secundaria:
Podendo entregar em Fardo de até 10 kg. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

750,0000PAC00055054 3,990 2.992,50

00025

LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT 1 LITRO Primeira
qualidade - Leite integral, tipo longa vida, envasado em caixa
tetra pak de 01 (um) litro, tratado termicamente pelo sistema
UHT (Ultra Alta Temperatura), embalagem original do
fabricante, com registro no MA-SIF, estampada na
embalagem, informações do fabricante e data de vencimento.
Marcas de Referência: Piracanjuba, Quatá, Italac, Selita ou
similar. Embalagem primária: contendo 1 litro com produto em
caixa. Devendo apresentar na embalagem a composição do
produto, cor, cheiro e sabor próprio, Marca, lote, data
fabricação e validade conforme legislação vigente. Validade
de no mínimo de 6 (seis) meses a partir da entrega.

1.500,0000LIT00055050 4,290 6.435,00

00026

MACARRAO ESPAGUETE PACOTE 500G Primeira qualidade -
Base de farinha de trigo de sêmola, SEM OVO, corante
natural ou outras substâncias permitidas e submetidas a
processos tecnológicos adequados. Composição nutricional
máxima de 76 gramas de hidrato de carbono. Isentos de
parasitas. Marcas de Referência: Santa Amália, Piraquê,
Sarlone, Vilma ou similar. Embalagem primária: contendo 500g
de produto, hermeticamente vedada e resistente. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Embalagem secundaria: Podendo ser entregue em Fardo de
10 (dez) kg. Validade de no mínimo de 12 (doze) meses a
partir da entrega.

750,0000PAC00052281 4,830 3.622,50

00027
OLEO DE SOJA TIPO 1 900 ML primeira qualidade, refinado,
tipo 1, obtido de matéria prima vegetal, sem colesterol como
todo produto vegetal, embalagem primária: Devendo

1.500,0000FRA00055053 9,660 14.490,00
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apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Com validade de
no mínimo de 06(seis) meses a partir da entrega. Marcas de
referência: Abc, Soya, Liza, Leve ou similar.

00028

PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS 30 M FOLHA DUPLA Papel
higiênico, Rolo, folhas duplas, picotada, produzido com 100%
fibras virgem, não reciclado, na cor branca, liso, ultra macio,
medindo 30 metros, de boa qualidade e resistência à tração,
devidamente acomodado em pacotes individuais
transparentes. Marcas de referência: Personal, Mili, Neve ou
Similar.

750,0000PAC00055059 6,480 4.860,00

00029

SABAO EM BARRA PACOTE COM 5 UNIDADES Sabão em
barra, glicerinado neutro multiuso, com branqueador óptico,
em barra de 200 gramas de 1º qualidade. Indicado para
lavagem de roupas e tecidos em geral, remoção de gorduras
e utensílios em geral. Embalagem contendo 05 unidades.
Composição: sebo bovino, água, coadjuvante, glicerina,
sequestrante, corante e branqueador óptico. Deverá constar
na embalagem os dados do fabricante, e-mail/ telefone do
SAC, as instruções e precauções de uso, dados do
responsável técnico (nome e CRQ) número da autorização
de funcionamento e registro do produto MS, nº do telefone
do Ceatox, nº de lote e validade de 12 meses. Marcas de
referência: Rio, Razzo, Ypê ou Similar.

750,0000PAC00022285 9,960 7.470,00

00030

SABONETE 85G Sabonete em barra de 85g, com perfume,
formato retangular, cor branca, aplicação pele normal, uso
diário. Na em balagem deverá constar dados de
identificação, procedência, lote, data de fabricação e
validade e número de registro na Anvisa ou Inmetro. Marcas
de referência: Lux, Nívea, Francis, Palmolive, Rexona ou
Similar.

1.500,0000UND00054596 2,130 3.195,00

00031

SAL REFINADO IODADO DE MESA PACOTE DE 1KG Primeira
qualidade - Puro, refinado, iodado não tóxico. Marcas de
Referências: Globo, Cisne, Zaeli ou Similar. Embalagem
primária: Contendo 1 kg de produto. Sacola plástica
hermeticamente vedada e resistente. Devendo apresentar na
embalagem: marca, quantidade, lote, quantidade, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Embalagem
secundária: Podendo ser entregue em Saco plástico
hermeticamente vedada e resistente com 30kg. Validade de
no mínimo de 12 (doze) meses a partir da entrega.

750,0000PAC00050391 1,890 1.417,50

00032

CAFE EM PO TIPO 1, TORRADO E MOIDO, TORRAÇAO
ESCURA, SEM GLUTEN E SEM GORDURA SATURADA, COM
SELO DE PUREZA ABIC. EMBALAGEM COM 500GR.( MARCA
DE REFERENCIA: PATUSCO, 3 CORAÇOES, TERRA FORTE).

750,0000UND00053773 20,960 15.720,00

17.250,0000 141.727,50Total do Lote:

69.000,0000 566.910,00Total dos Lotes:
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