PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE - SP
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES

Processo nº: 099/2022
Modalidade: Pregão Presencial nº. 059/2022 – Registro de Preço
Edital nº: 059/2022
Tipo: Menor Preço Unitário
Objeto: FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTOS PARA IDOSO
Item Qtd. Descrição do Produto

01

1200

02

1200

03

1200

04

1200

Amendoim cru com pele pacote 500
gramas
constituido
de
graos
inteiros,saos,limpos
e
de
primeira
qualidade; sem fermentacao e mofo; isento
de sujidades,parasitas e larvas; validade
minima 04 meses a contar da entrega,
Aveia em flocos finos, produto resultante
da moagem de grãos de aveia após
limpeza e classificação, com valor
nutricional para porção de 100g de
aproximadamente: 13,5g de proteína, 4,8g
de lipídio e 68,4g de carboidrato,
acondicionada em embalagem plástica de
polipropileno, resistente e transparente de
200g,
original
do fabricante,
com
especificações do produto, informações
sobre o fabricante, prazo de validade e
lote, produto isento de registro no
Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual (SIE).
Biscoito de maisena, embaladas em
pacotes contendo aproximadamente 400gr.
Deve apresentar prazo de validade mínimo
de 6 meses a partir da data de entrega
Suplemento Alimentar Nutren Active ,
sabor baunillha, 400g. Ingredientes: leite
em
pó
desnatado,
maltodextrina,
frutooligossacarídeos,
gordura
láctea,
inulina, minerais (carbonato de magnésio,
carbonato de cálcio, pirofosfato férrico,
sulfato de zinco, sulfato de mangânes e

Und
PCTE
500G

vl unt

14,42

EMBL
200G

6,90

PCTE
400G

6,16

EMBL
400G

77,90

vl total

17.304,00

8.280,00

7.392,00

93.480,00

sulfato de cobre), vitaminas (acetato de
retinila, colecalciferol, acetato de DL-alfatocoferila, filoquinona, L-ascorbato de
sódio, tiamina mononitrato, riboflavina,
nicotinamida, cloridrato de piridoxina, ácido
N-pteroil-L-glutâmico, D-pantotenato de
cálcio, cianocobalamina, D-biotina e mioinositol), aromatizante e emulsificante
lecitina de soja. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE
LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO,
CEVADA E AVEIA.
Total.....

126.456,00

