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CONVITE N.º 005/2013 

  A Prefeitura Municipal de Tavares, através do seu Departamento de Compras e Licitações, 

sito na Rua Abílio Vieira Paiva, n.º 228, em Tavares, Estado do Rio Grande do Sul, pela presente convida 

V.S.ª, a participar da Licitação acima identificada, cujo processo e julgamento serão realizados em 

conformidade com os preceitos da Lei n.º 8.666 de 21/06/93, sob as seguintes condições: 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para uso no preparo da merenda escolar das Escolas de Ensino 

Fundamental e Escolas de Educação Infantil, sendo que os fornecedores deverão realizar as entregas dos 

gêneros perecíveis e não perecíveis de acordo com o cronograma elaborado pela nutricionista, sendo os 

mesmos entregues nas escolas, pesados, identificados e com nome de cada escola. Salientamos que os 

gêneros de má qualidade serão recusados e sua troca deverá ser imediata e sem ônus para a Prefeitura. 

Segue abaixo os alimentos discriminados. 

 

Nº 
Quant. 
E.M.E.I 
Piazito 

Especificações dos produtos não 
perecíveis 

Unidade R$ un. R$ Total 

01 40 Achocolatado em pó (sabor chocolate), com 

identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação e validade. 

Embalagem: pacote de 1 kg. Ingredientes 

mínimos: açúcar, cacau em pó, minerais e 

vitaminas. 

Kg   

02 16 Amido de milho.  Pacote de 500 g, 

embalagem plástica atóxica, resistente e 

transparente com caixa de externa de 

papelão. 

Unidade   

03 40 Arroz branco tipo 1, longo fino, polido, 

embalagem com 5 kg. 

Unidade   

04 30 Açúcar cristalizado tipo I embalagens de 2 

kg, resistente e transparente, com data de 

fabricação e prazo de validade de 24 

meses, bem visíveis na embalagem.  

Unidade   

05 25 Aveia em flocos finos, pacote de 250 g Unidade   

06 30 Batata palha, embalagem termo soldada de 

90g. 

Unidade   
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