
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA            CNPJ:Av. Vidal Ramos Júnior, 228C.E.P.: 75.326.066/0001-7588540-000 - Otacílio Costa - SC
 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Telefone:  3221-800
 ANEXO   II

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  22/2018 - PR 40/201840/201802/05/201802/05/2018Folha:  1/2

Item1 1400,000Quantidade KG Unid Carne de 2ª, bovino, sem osso, resfriada,Especificação ________Marca 13,8900Preço Unit. Máximo 19.446,0000Total Preço Máximo sem gordura aparente, embalada em plástico polietileno transparente, contendo no maximo 02 kg por embalagem, quando necessário cortar em bifes. Deve constar na embalagem data da embalagem/validade e carimbo de inspeção (99-01-6219)2 3600,000 KG Carne moída de 2ª, bovina, sem osso, ________ 15,5600 56.016,0000resfriada, sem gordura aparente, embalada em plástico polietileno transparente, contendo no máximo 01 kg por embalagem, devendo constar na embalagem data da embalagem/validade e carimbo de inspeção. (99-01-5025)3 700,000 KG Carne de músculo, bovino, resfriada, sem ________ 15,7000 10.990,0000gordura aparente, embalada em plástico polietileno contendo no máximo 02 kg por embalagem, devendo constar na embalagem data da embalagem/validade e carimbo de inspeção. (99-01-5024)4 5700,000 KG Cortes congelados de frango (coxas e ________ 4,6200 26.334,0000sobrecoxas) SEM TEMPEROS embalagens individualizadas, fechadas, com 01kg aproximadamente cada pacote devendo conter na embalagem dados nutricionais, modo de preparo, data da embalagem e validade, número do lote, endereço do fabricante, registro no ministério da saúde, endereço de produção e carimbo de inspeção e validade; (99-01-5026)5 600,000 KG Fígado bovino, de boa qualidade, ________ 9,8900 5.934,0000resfriada, sem muitos nervos, embalada em plástico polietileno transparente, contendo no máximo 02kg por embalagem, devendo constar na embalagem data da embalagem/validade e registro de inspeção. (99-01-7276)6 14000,000 LT Iogurte, (bebida láctea), sabores ________ 3,9300 55.020,0000diversificados, embalagem de 01 litro, e polietileno leitoso, com boa acondicionamento. Devem conter na embalagem, validade, valores 



 Item Quantidade
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nutricionais. (99-01-7667) (Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 173.740,0000


