
                ESTADO DO RIO DE JANEIRO
               SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL.

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1
Açúcar refinado especial, em embalagem de 01 kg, contendo descrições das características do produto e validade.

KG 3.600 2,52 9.072,00

2 UNID. 240 8,14 1.953,60

3 UNID. 1.600 13,37 21.392,00

4 UNID. 250 16,45 4.112,50

5 UNID. 2.000 2,32 4.640,00

6 PCT 2.400 4,55 10.920,00

7 PCT 3.600 4,20 15.120,00

8 UNID. 3.000 2,72 8.160,00

9 PCT 1.300 10,16 13.208,00

10 PCT 150 8,94 1.341,00

11 PCT 360 20,41 7.347,60

12 UND 360 1,77 637,20

13 KG 360 3,73 1.342,80

14 KG 600 2,78 1.668,00

                PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2019-FMS – PROCESSO Nº 937/19

DATA DA ABERTURA: XX/XX/2019 ÀS XX HS

Adoçante liquido a base de sucralose, embalagem de 200ml, contendo descrições das características do produto e 
validade.

Arroz polido (agulhinha) tipo 1, extra grão longo e fino, embalagem plástica de 5 kg, contendo descrições das 
características do produto e validade.

Azeite de oliva, (extra- virgem) acondicionado em embalagem de 500 ml, acidez máxima de 0,5, contendo 
descrições das características do produto e validade.

Bebida láctea achocolatado, embalagem longa vida de 200 ml, contendo descrições das características do produto e 
validade.

Biscoito doce, tipo Maria/maisena embalagem com 400g contendo descrições das características do produto e 
validade.

Biscoito salgado, tipo cream-crackers, embalagem com 400g contendo descrições das características do produto e 
validade.

Bolinho de baunilha com recheios diversos, acondicionado em embalagem plástica de 80g, contendo descrições das 
características do produto e validade.

Café torrado e moído tradicional, em embalagem de 500g, contendo a descrições das características do produto e 
prazo de validade.

Colorífico, em pó fino, homogêneo; obtido de frutos maduros de espécimes genuínos; grãos sãos, limpos, 
dessecados e moídos; de coloração vermelho intenso; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de materiais 
estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente de 1kg. Contendo a descrições das 
características do produto e prazo de validade.

Chá mate (erva mate torrada), a granel, acondicionada em embalagem de 500g, contendo a descrições das 
características do produto e prazo de validade.

Ervilha em conserva, acondicionada em embalagem de 200g, contendo a descrição das características e prazo de 
validade.

Farinha de mesa tipo 1, torrada, fina, acondicionada em embalagem de 1 kg, contendo a descrição do produto e 
prazo de validade.

Farinha de trigo sem fermento, acondicionada em embalagem com 1kg, contendo a descrição e as características 
do produto e de validade



15 KG 3.600 5,64 20.304,00

16 UNID 360 3,15 1.134,00

17 UNID 2.000 3,83 7.660,00

18 UNID 6.000 2,18 13.080,00

19 UNID 600 4,35 2.610,00

20 LITRO 4.800 3,79 18.192,00

21 PCT 600 6,36 3.816,00

22
Maionese, acondicionada em embalagem de 500g,  contendo características do produto e validade

UNID 252 4,84 1.219,68

23 UNID 1.200 4,81 5.772,00

24 UND 360 2,48 892,80

25
Molho de tomate tradicional, acondicionado em embalagem de 340g  contendo características do produto e validade

UNID 800 2,75 2.200,00

26
Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem de 900ml contendo características do produto e validade

UNID 800 3,93 3.144,00

27
Ovo de galinha extra, branco, acondicionado em caixa com 1 dúzia perfazendo no mínimo 720g.

DÚZIA 1.200 5,00 6.000,00

28
Pão tipo forma, embalagem de 500g, contendo características do produto e validade.

PCT 1.000 5,11 5.110,00

29 UNID 1.200 3,88 4.656,00

30 KG 300 1,70 510,00

31 UNID 1.000 3,31 3.310,00

32 UNID 1.000 5,40 5.400,00

33 UNID 1.000 5,54 5.540,00

34 UNID 1.000 3,76 3.760,00

35 UNID 1.000 6,18 6.180,00

Feijão preto, tipo 1 safra nova, acondicionado em embalagem de 1 kg, contendo a descrição das características do 
produto e validade.

Fermento químico em pó, acondicionado em embalagem com 100g, contendo a descrição do produto e prazo de 
validade.

Geleia de mocotó, acondicionado em embalagem de 220g, contendo a descrição das características do produto e 
prazo de validade.

Iogurte (liquido) bebida láctea, com polpa de frutas, em sabores diversos, acondicionado em embalagem de 200g, 
contendo a descrição das características do produto e prazo de validade.

Leite condensado, produzido com leite integral, açúcar e lactose.  Acondicionado em embalagem lata de 395g 
contendo a descrição do produto e prazo de validade.

Leite integral, acondicionado em caixa contendo 12 embalagens, longa vida de 01 litro, contendo a descrição das 
características do produto e prazo de validade.

Macarrão espaguete, massa preparada com ovos, acondicionada em embalagem de 1kg, contendo características 
do produto e validade

Margarina vegetal cremosa, com sal, contendo de 60 a 95% de teor de lipídios, acondicionada em embalagem de 
500g, contendo características do produto e validade.

Milho em conserva acondicionado em embalagem de 200g, contendo a descrição das características do produto e 
validade.

Peixe (sardinha) em óleo comestível, acondicionado em lata com no mínimo 125g, contendo características do 
produto e validade.

Sal tipo extra iodado, refinado acondicionado em saco plástico com 1 kg, contendo características do produto e 
validade.

Suco de caju concentrado, para ser diluído em água, acondicionado em embalagem de 500 ml, contendo 
características do produto e validade.

Suco de goiaba concentrado, para ser diluído em água, acondicionado em embalagem de 500 ml, contendo 
características do produto e validade.

Suco de maracujá concentrado, para ser diluído em água acondicionado em embalagem de 500ml, contendo 
características do produto e validade.

Suco de manga concentrado, para ser diluído em água acondicionado em embalagem de 500ml, contendo 
características do produto e validade.

Suco de uva, natural, integral concentrado, para ser diluído em água acondicionado em embalagem de 500ml, 
contendo características do produto e validade.



36
Vinagre branco acondicionado em embalagem de 750 ml, contendo a descrição do produto e validade.

UNID 250 2,19 547,50

37
Bucho bovino resfriado, acondicionado em embalagem de 3kg,  contendo a descrição do produto e validade.

KG 400 16,39 6.556,00

38 KG 500 23,67 11.835,00

39 KG 2.000 17,38 34.760,00

40 KG 1.600 16,76 26.816,00

41
Carne bovina, tipo bola da pá (bife), embalagem de 2 kg,  contendo a descrição do produto e validade.

KG 1.200 21,02 25.224,00

42 KG 1.200 11,84 14.208,00

43 KG 1.600 7,03 11.248,00

44 KG 1.600 11,66 18.656,00

45 KG 600 13,14 7.884,00

46 KG 400 20,95 8.380,00

47
Queijo tipo prato embalagem de 1kg, contendo a descrição das características do produto e prazo de validade.

KG 400 27,69 11.076,00

48
Abacaxi, com peso médio de 1,5 kg à unidade. UNID 700

4,47 3.129,00

49
Abóbora madura KG 500

2,99 1.495,00

50
Abobrinha extra KG 500

3,48 1.740,00

51
Agrião UNID 300

2,34 702,00

52
Aipim KG 500

2,27 1.135,00

53
Alface ( Lisa) UNID 500

2,13 1.065,00

54
Alho, extra, branco KG 600

14,75 8.850,00

55
Banana d’água KG 1.200

2,32 2.784,00

56
Banana prata KG 1.200

3,98 4.776,00

Carne bovina (seca), traseiro, curado, com no máximo 10% de gordura, embalada a vácuo em embalagem plástica 
original, com no máximo 5kg,  contendo a descrição do produto e validade.

Carne bovina, tipo músculo (picada), sem osso, com no máximo 10% de gordura, congelada , sendo cada peça 
embalada individualmente com no máximo 2kg,  contendo a descrição do produto e validade.

Carne bovina, tipo pá (moída), sem osso, com no máximo 10% de gordura, congelada , sendo cada peça embalada 
individualmente com no máximo 2kg,   contendo a descrição do produto e validade.

Carne suína tipo carré, com no máximo 10% de gordura, congelada, sendo cada peça embalada individualmente 
com no máximo 5 kg, contendo a descrição do produto e validade.

Frango (coxa/sobrecoxa) com osso, congelada, acondicionada em embalagem plástica com no máximo 5 kg, 
contendo a descrição do produto e validade.

Frango (peito) sem osso, congelada, acondicionada em embalagem plástica com no máximo 5 kg, contendo a 
descrição do produto e validade.

Linguiça (toscana pernil), acondicionada em embalagem plástica com no máximo 2 kg, contendo a descrição do 
produto e validade.

Presunto cozido sem capa de gordura, de primeira qualidade.  A embalagem original deve ser a vácuo em saco 
plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garante a integridade do produto até o momento 
do consumo.  Acondicionado em embalagem plástica de 1kg contendo a descrição das características do produto e 
prazo de validade mínima de 120 dias.



57
Batata doce KG 400

2,40 960,00

58
Batata Inglesa especial KG 1.400

4,00 5.600,00

59
Beterraba KG 400

4,23 1.692,00

60
Cebola KG 600

4,37 2.622,00

61
Cenoura KG 700

4,14 2.898,00

62
Cheiro verde UNID 250

2,58 645,00

63
Chuchu KG 300

1,68 504,00

64
Couve UNID 400

2,32 928,00

65
Couve flor UNID 400

5,00 2.000,00

66
Espinafre UNID 200

2,99 598,00

67
Inhame KG 400

4,12 1.648,00

68
Jiló KG 300

4,57 1.371,00

69
Laranja pera com peso médio de 200g KG 1.200

2,70 3.240,00

70
Limão KG 300

4,24 1.272,00

71
Manga tommy KG 600

5,71 3.426,00

72
Maçã nacional, não ácida, com peso médio de 200g KG 1.200

4,74 5.688,00

73
Mamão da Bahia maduro, com peso variando entre 2,5 à 3kg a unidade KG 600

4,07 2.442,00

74
Melancia, com peso variando entre 5 à 10kg KG 1.200

2,03 2.436,00

75
Pimentão verde extra KG 200

4,33 866,00

76
Repolho branco tamanho médio KG 300

2,81 843,00

77
Tangerina com peso médio de 200g KG 600

3,71 2.226,00



78
Tomate extra A KG 1.200

6,60 7.920,00

VALOR TOTAL R$ R$ 476.096,68

VALOR TOTAL POR EXTENSO: Quatrocentos e setenta e seis mil, noventa e seis reais e sessenta e oito centavos.

PREGOEIRA
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