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Pregão Eletrônico Nº 000052/2018
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ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (PREFEITURA) - TERMO Nº 000077/2018

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeLote

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

00020176

CESTA NATALINA CONTENDO:
01 unidade panetone – confeccionado com massa de
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, uvas passas frutas cristalizadas, gordura vegetal,
ovo, manteiga, extrato de malte, sal, aromatizantes,
corantes naturais e conservadores. contém glúten.
acondicionado em embalagem individual de 500 gramas.
01 unidade ave temperada congelada – embalagem
individual primária das aves; isenta de contaminação bilar
ou fecal, isenta de hematomas escuros, penas e
penugens. a embalagem deve conter todas as
especificações do produto, incluindo registro no ministério
da agricultura sif. embalagem mínima de 4 kg.
01 unidade azeite extra virgem – produto alimentar, usado
como tempero, produzido a partir da azeitona, fruto advindo
das oliveiras. embalagem com 500 ml de vidro. máximo de
acidez 0,50%. validade mínimo de 6 meses a partir data de
entrega.
01 unidade leite condensado – conteúdo 395 gramas,
embalagem tetra park. ingredientes: leite integral, açúcar e
lactose. não contém glúten.
01 unidade creme de leite – conteúdo de 200 gramas,
embalagem tetra pak . ingredientes: creme de leite, leite em
pó desnatado, estabilizantes goma xantana, goma jataí,
goma guar, carragena, fosfato dissódico, citrato de sódio,
homogeneizado.   
01 unidade bombom sortidos – produto de primeira
qualidade.  caixa com no mínimo 300 gramas. a embalagem
não poderá estar violada ou amassada. validade mínima de
06 meses a partir da entrega.
01 unidade maionese tradicional 500g – conteúdo de 500
gramas. embalagem contendo informações nutricionais,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade mínima de 06 meses a partir
da entrega.
01 unidade suco de uva – concentrado, integral, não
fermentada, não alcoólica, sem adição de açúcar, não
diluído, obtido a partir da uva. cada unidade contendo 1
litro. prazo de validade mínimo de 08 meses a contar da
data de entrega. embalagem: garrafa vidro com tampa
rosqueável, com identificação do produto, informação
nutricional, marca do fabricante, prazo de validade e
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quantidade.
embalagem – os produtos da cesta natalina deverão estar
em embalagem única de papelão em tamanho de 37 x 22 x
34 (largura x comprimento x altura) que suporte de 9 kg a
11 kg. deverá possuir design natalino e conter logomarca
da prefeitura municipal de presidente kennedy/es,
constando a relação de todos os itens componentes da
cesta natalina. 
obs.: a ave temperado congelada deverá esta em
embalagem separada e adequada para seu
armazenamento.

00020176

CESTA NATALINA CONTENDO:
01 unidade panetone – confeccionado com massa de
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, uvas passas frutas cristalizadas, gordura vegetal,
ovo, manteiga, extrato de malte, sal, aromatizantes,
corantes naturais e conservadores. contém glúten.
acondicionado em embalagem individual de 500 gramas.
01 unidade ave temperada congelada – embalagem
individual primária das aves; isenta de contaminação bilar
ou fecal, isenta de hematomas escuros, penas e
penugens. a embalagem deve conter todas as
especificações do produto, incluindo registro no ministério
da agricultura sif. embalagem mínima de 4 kg.
01 unidade azeite extra virgem – produto alimentar, usado
como tempero, produzido a partir da azeitona, fruto advindo
das oliveiras. embalagem com 500 ml de vidro. máximo de
acidez 0,50%. validade mínimo de 6 meses a partir data de
entrega.
01 unidade leite condensado – conteúdo 395 gramas,
embalagem tetra park. ingredientes: leite integral, açúcar e
lactose. não contém glúten.
01 unidade creme de leite – conteúdo de 200 gramas,
embalagem tetra pak . ingredientes: creme de leite, leite em
pó desnatado, estabilizantes goma xantana, goma jataí,
goma guar, carragena, fosfato dissódico, citrato de sódio,
homogeneizado.   
01 unidade bombom sortidos – produto de primeira
qualidade.  caixa com no mínimo 300 gramas. a embalagem
não poderá estar violada ou amassada. validade mínima de
06 meses a partir da entrega.
01 unidade maionese tradicional 500g – conteúdo de 500
gramas. embalagem contendo informações nutricionais,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade mínima de 06 meses a partir
da entrega.
01 unidade suco de uva – concentrado, integral, não
fermentada, não alcoólica, sem adição de açúcar, não
diluído, obtido a partir da uva. cada unidade contendo 1
litro. prazo de validade mínimo de 08 meses a contar da
data de entrega. embalagem: garrafa vidro com tampa
rosqueável, com identificação do produto, informação
nutricional, marca do fabricante, prazo de validade e
quantidade.
embalagem – os produtos da cesta natalina deverão estar
em embalagem única de papelão em tamanho de 37 x 22 x
34 (largura x comprimento x altura) que suporte de 9 kg a
11 kg. deverá possuir design natalino e conter logomarca
da prefeitura municipal de presidente kennedy/es,
constando a relação de todos os itens componentes da
cesta natalina. 
obs.: a ave temperado congelada deverá esta em
embalagem separada e adequada para seu
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armazenamento.

exclusivo para empresas me/epp - em conformidade com o
inciso iii, art. 48 da lc 123/2016 atualizado pela lc 147/2014.
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