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ANEXO II  

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nr. 033/2020 

 

 

Item Produto Quantidade Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 

Arroz branco tipo 1 
Características Técnicas: longo, 

fino tipo 1, isento de sujidades , 

parasitas, materiais terrosos e 

detritos de animais ou vegetais, 

suas condições de uso devem estar 

de acordo com a legislação 

vigente. 

Embalagem: 2 kg cada, 

secundária plástica e resistente ou 

em caixas próprias para este fim, 

livre de sujidades.  

Prazo de Validade: Mínimo 12 

meses. 

2400 Pct 
 R$    

8,22  
 R$ 19.728,00  

2 

Farinha de milho média 
Características Técnicas: Farinha 

de milho; de 1ª qualidade, média, 

do grão de milho moído; de cor 

amarela; com aspecto cor, cheiro e 

sabor próprios; com ausência de 

umidade, fermentação, ranço; 

isento de sujidades, parasitas e 

larvas. Sem glúten.  

Ingredientes: Farinha de milho 

enriquecida com ferro e ácido 

fólico. 

Embalagem: Deve estar intacta, 

vedada, acondicionada em sacos 

plásticos reforçados ou caixas, 

com peso líquido de 1 Kg. 

Embalagem: Deve estar intacta, 

vedada, acondicionada em sacos 

plásticos reforçados ou caixas, 

com peso líquido de 1 Kg. 

Rotulagem: A rotulagem deve 

conter no mínimo as seguintes 

2400 KG 
 R$    

3,39  
 R$    8.136,00  
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informações: nome e/ou marca, 

identificação do fabricante, 

ingredientes, data de validade, 

peso, lote e informações 

nutricionais. 

Prazo de Validade: Mínimo de 4 

meses 

Data de Fabricação: Máximo de 

30 dias 

3 

Feijão preto 
Características Técnicas: Feijão 

preto tipo 1; novo; constituído de 

grãos inteiros e sãos; com teor de 

umidade máxima de 14%; isento 

de material terroso, sujidades e 

misturas de outras variedades e 

espécies; O produto deverá ser no 

máximo da safra de 2015, ou seja, 

do respectivo ano de entrega. 

Embalagem: Deve estar intacta, 

vedada, acondicionada em sacos 

plásticos reforçados ou caixas, 

com peso líquido de 1 kg. 

Rotulagem: A rotulagem deve 

conter no mínimo as seguintes 

informações: nome e/ou marca, 

identificação do fabricante, 

ingredientes, data de validade, 

peso, lote e informações 

nutricionais. 

Prazo de Validade: Mínimo de 4 

meses Data de Fabricação: 

Máximo de 30 dias 

2400 Pct 
 R$    

6,56  
 R$  15.744,00  

4 

Macarrão (Tipo Parafuso, Penne 

ou Gravata) 

Ingredientes: Sêmola de trigo rica 

em ferro e ácido fólico, ovos e 

corante natural de urucum e 

cúrcuma. 

Embalagem: Deve estar intacta, 

em pacotes de polipropileno bem 

vedados, com peso líquido de 

500gr. 

Prazo de Validade: Mínimo de 12 

meses 

Data de Fabricação: Máximo de 

60 dias 

Rotulagem: A rotulagem deve 

4800 Pct 
 R$    

3,27  
 R$  15.696,00  
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conter no mínimo as seguintes 

informações: nome e/ou marca, 

identificação do fabricante, 

ingredientes, data de validade, 

peso, lote e informações 

nutricionais. 

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO  R$ 59.304,00  

 


