
ANEXO II 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO 

DE PREÇOS N° 08/2021 

Item Especificação 

  

UN Quantidade  

total 

Preço médio 

R$ 

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. 

Pacote com 

2 kg 

4014 PCT 9,70 

2 Arroz Integral 

Características Técnicas: Constituído de grãos inteiros, 

com umidade permitida em lei, isento de sujidades, 

materiais estranhos, parasitas e larvas. Embalagem 

primária atóxica, transparente, apresentando marca, 

procedência, data de fabricação, lote, validade, 

ingredientes e informações nutricionais.  

Embalagem: secundária plástica e resistente ou em 

caixas próprias para este fim, livre de sujidades.  

Prazo de validade: mínimo de 6(seis) meses a partir da 

data de entrega. Deverá apresentar registro no 

Ministério da Agricultura. 

PCT de 1Kg 18PCT 6,63 

3 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 

Pacote com 

1 KG 

4014 PCT 3,46 



ácido fólico. 

Embalagem: Deve estar intacta, vedada, acondicionada 

em sacos plásticos reforçados ou caixas, com peso 

líquido de 1KG. 

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 

4 Feijão preto 

Características Técnicas: Feijão da classe Preto. Tipo 1. 

Não deve apresentar insetos, carunchos e odores não 

característicos. Que não haja presença de sujidades e 

materiais terrosos ou pedregulhos, nem misturas de 

distintas classes de feijão na mesma embalagem. De 

acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.  

Embalagem: A embalagem deve ser bem fechada, ser 

resistente, ser livre de perfurações e sujidades. Não 

deve apresentar insetos, carunchos e odores não 

característicos. Que não haja presença de sujidades e 

materiais terrosos ou pedregulhos, nem misturas de 

distintas classes de feijão na mesma embalagem. O 

produto deve ser acondicionado em embalagens 

individuais de um quilo, e embalagem secundária em 

fardos de trinta quilos. A embalagem individual deverá 

conter externamente todos os dados dos produtos 

como: nome do fornecedor; data de fabricação; 

validade e local de origem. 

Pacote com 

1 KG 

4014 PCT 8,80 

5 Leite integral  

Características Técnicas: Embalagem 1 l: Leite de vaca, 

sem adulterações, integral, com mínimo de 3% de 

gordura ou teor original, líquido, cor branca, odor e 

sabor característicos, acondicionado em embalagem 

longa vida UHT/ UAT (ultra alta temperatura), em caixa 

cartonada, de 1 litro, validade até 4 meses.  

Embalagem: A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, informação 

nutricional, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto, número do registro no 

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 

LITRO 8028 LITROS 3,19 



inspeção. 

6 Leite Zero Lactose 

Características Técnicas: Leite UHT semidesnatado para 

dietas com restrição de lactose 

Ingredientes: Leite semidesnatado, estabilizantes 

(citrato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de 

sódio e tripolifosfato de sódio) e enzima lactase. 

Embalagem: Caixa de tetra pak, resistente, com peso 

líquido de 1 litro. Lacrado, sem amassamentos e 

perfurações. A embalagem deve estar intacta.  

Prazo de Validade: Mínimo de 03 meses 

Data de Fabricação: Máximo de 20 dias 

Rotulagem: A rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, identificação 

do fabricante, ingredientes, data de validade, data de 

processamento, carimbo de inspeção estadual ou 

federal, peso, lote e informações nutricionais. 

LITRO 60 LITROS 3,77 

7 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 conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, identificação 

do fabricante, ingredientes, data de validade, peso, lote 

e informações nutricionais. 

Pacote com 

500 gramas  

8028 PCT 3,36 



8 MACARRÃO TIPO PARAFUSO INTEGRAL 

Ingredientes: Farinha de trigo integral enriquecida com 

ferro e ácido fólico.  

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 conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, identificação 

do fabricante, ingredientes, data de validade, peso, lote 

e informações nutricionais. 

Pacote com 

500 gramas  

18PCT 4,70 

 

 

 

 

 

 

 

 


