
ITEM DISCRIMINAÇÃO APRES. GERAL MÉDIA VALOR GLOBAL

1

1 PACOTE: Arroz beneficiado, tipo: branco, subgrupo: integral, classe: longo fino, qualidade: tipo 1

acondicionamento: embalagem plástica original. Pacotes de 5kg, 1 UNIDADE: ÓLEO DE SOJA: Óleo vegetal

comestível, tipo: puro, espécie vegetal: soja, tipo qualidade: tipo 1, 2 UNIDADES: SARDINHA EM

CONSERVA:Peixe em conserva, variedade: sardinha, apresentação: descabeçada e eviscerada, meio de

cobertura: com molho de tomate ou óleo comestível. (preparada com pescado fresco , limpo, eviscerado,

cozido. Imersa em óleo comestível ou molho. Acondicionado em recipiente de folha de flandres íntegro,

resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo aproximadamente 250g de peso líquido drenado.

A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação

nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto), 2 PACOTES: LEITE EM PÓ

INTEGRAL INSTANTÂNEO: Leite em pó, origem: de vaca, teor gordura: integral, solubilidade: instantâneo,

2 PACOTES: FEIJÃO CARIOCA: tipo 1. Leguminosa, variedade: feijão carioca, tipo: tipo 1, pacote de 1kg, 2 

PACOTES: FUBÁ: Farinha de milho, grão: amarelo, tipo: fubá, apresentação: pré-cozida, característica 

UNIDADE DE 

CESTA 

BÁSICA

875 103,18R$          90.282,50R$                    

2

1 PACOTE: Arroz beneficiado, tipo: branco, subgrupo: integral, classe: longo fino, qualidade: tipo 1

acondicionamento: embalagem plástica original. Pacotes de 5kg, 1 UNIDADE: ÓLEO DE SOJA: Óleo vegetal

comestível, tipo: puro, espécie vegetal: soja, tipo qualidade: tipo 1, 2 UNIDADES: SARDINHA EM

CONSERVA:Peixe em conserva, variedade: sardinha, apresentação: descabeçada e eviscerada, meio de

cobertura: com molho de tomate ou óleo comestível. (preparada com pescado fresco , limpo, eviscerado,

cozido. Imersa em óleo comestível ou molho. Acondicionado em recipiente de folha de flandres íntegro,

resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo aproximadamente 250g de peso líquido drenado.

A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação

nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto), 2 PACOTES: LEITE EM PÓ

INTEGRAL INSTANTÂNEO: Leite em pó, origem: de vaca, teor gordura: integral, solubilidade: instantâneo,

2 PACOTES: FEIJÃO CARIOCA: tipo 1. Leguminosa, variedade: feijão carioca, tipo: tipo 1, pacote de 1kg, 2 

PACOTES: FUBÁ: Farinha de milho, grão: amarelo, tipo: fubá, apresentação: pré-cozida, característica

adicional: transgênico, ingrediente adicional: fortificada com ferro e ácido fólico, 1 UNIDADE:

MARGARINA CREMOSA: Gordura vegetal, tipo: margarina, subtipo: cremosa, composição básica: mínimo

de 80% de gordura, sabor: com sal. A embalagem deve conter o Registro no Ministério da Saúde, o local

de origem do produto, peso,data de embalagem e data de vencimento (validade) contendo 250g. 1 

PACOTE: AÇÚCAR: Açúcar, tipo: cristal. Acondicionamento: embalagem plástica original, pacote de 2kg. 1 

PACOTE: PÓ DE CAFÉ: Café, apresentação: torrado moído, intensidade: suave, tipo: tradicional,

empacotamento: vácuo. Embalagem original, pacote 250g.

UNIDADE DE 

CESTA 

BÁSICA

2.625 103,18R$          270.847,50R$                  

VALOR GLOBAL 361.130,00R$                  

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES: DST AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE

ANEXO I

OBS: AS CESTAS SERÃO COMPOSTAS POR: 1 PCT DE ARROZ, 1 LT DE ÓLEO, 2 SARDINHAS, 2 PCTS DE LEITE EM PÓ, 2 

PCTS DE FEIJÃO, 2 PCT DE FUBÁ, 1 MARGARINA, 1 PCT DE AÇÚCAR e 1 PCT DE CAFÉ, ACONDICIONADAS EM 

EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA.


