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Item1 3200,000Quantidade UNIUnid Achocolatado em pó instantâneo, com 8 Especificação ________Marca 4,2200Preço Unit. Máximo 13.504,0000Total Preço Máximovitaminas, deve conter informações nutricionais, ingredientes, açúcar, cacau em pó, sal, soro de leite, aroma de baumilha, vitaminas e lecitina de soja, não conter glúten, embalagens de 400gr, ter bem nítida a data de fabricação, procedência e vencimento do produto. (99-01-7646)2 1070,000 UNI Açúcar de 1ª refinado branco, deve ________ 11,8500 12.679,5000conter informações nutricionais, deve estar fresco e seco não deve apresentar sujidade,umidade, bolor, rendimento insatisfatório, coloralção escura, mistura e peso insatisfatório, embalagem deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 05 Kg. em polietileno leitoso, conter data de fabricação e validade do produto. (99-01-8243)3 80,000 UNI Adoçante, livre de adoçantes e ________ 4,1400 331,2000aromatizanres artificiais, sem glúten, sem açúcar, edulcorante netural retirado da stévia, (não conter stevia plus, ciclamato e sacarina), ter aprovação da ANVISA. Embalagem de 80 ml, sem violação. Deve apresentar nome do fabricante, data de fabricação e validade. (99-01-7647)4 550,000 UN Amido de milho, para preparação de ________ 7,2800 4.004,0000mingau papas, bolas, pudins, molhos, cremes etc., contendo todos os dados nutricionais com data de validade e fabricação bem legíveis, embalagens de 01 KG, contendo registro no ministério da saúde. (99-01-4999)5 280,000 UNI Arroz branco tipo 2 classe: longo fino, ________ 14,0700 3.939,6000contendo instruções no modo de preparo, informações nutricionais do produto embalagem intacta, acondicionada em pacotes de 05Kg contendo no rotulo o registro do ministério da Saúde. (99-02-7797)6 600,000 UNI Arroz parbolixado tipo 1 classe; longo ________ 12,4800 7.488,0000fino, contendo instruções no modo de preparo, informações nutricionais do 
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produto embalagem intacta, acondicionada em pacotes de 5kg contendo no rotulo o registro do ministério da saúde. (99-01-7648)7 2100,000 PCT Bolacha ao leite, quadrada ou retangular, ________ 4,6300 9.723,0000 em embalagens contendo 400gr, com ótimo aspecto, sem apresentar violação da embalagem. Deve conter os dados nutricionais e ingredientes. Constar o endereço do fabricante, lote, código de barras, data de fabricação, peso e validade. (99-02-7799)8 2800,000 UN Bolacha doce, tipo "Maria", em ________ 5,2600 14.728,0000embalagens contendo 400gr, com ótimo especto, sem apresentar violação da embalagem. Deve conter os dados nutricionais e ingredientes utilizados. Em embalagens com peso líquido, data de fabricação, validade, número do lote, endereço do fabricante e código de barras. (99-01-7650)9 1900,000 UN Bolacha salgada com água e sal, ________ 5,6500 10.735,0000embalagens com 400gr, contendo glúten, e os dados nutricionais. Apresentar os imgredientes, data de fabricação, validade, lote, endereço do fabricante. As bolachas não devem apresentar quebraduras, nem violação da embalagem e com bom acondicionamento. (99-01-7651)10 350,000 UN Bolacha sem glúten, embalagens com 400 ________ 10,6200 3.717,0000gr. Apresentar os ingredientes, data de fabricação, validade, lote, endereço do fabricante. As bolachas não devem  apresentar quebraduras, nem violação da embalagem estar bem acondicionadas. (99-01-5465)11 500,000 UN Bolacha doce integral, embalagens com ________ 6,5500 3.275,0000400gr. Deve apresentar os ingredientes, data de fabricação, validade, lote e endereço do fabricante. O produto não deve apresentar quebraduras, nem violação da embalagem. (99-01-6326)12 500,000 UN Bolacha salgada integral, embalagens com ________ 6,4400 3.220,0000400gr. Apresentar os ingredientes, data de fabricação, validade, lote, endereço do fabricante. As bolachas não devem apresentar quebraduras, nem violação da embalagem, estar bem acondicionada. (99-01-7652)13 2450,000 UN Café com selo de pureza ABIC, embalagens ________ 7,5500 18.497,5000de 500 gr, em almofada, café torrado e 



 Item Quantidade

ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA            CNPJ:Av. Vidal Ramos Júnior, 228C.E.P.:
Unid

75.326.066/0001-7588540-000 - Otacílio Costa - SC
 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃOEspecificação

Telefone:  3221-800
 ANEXO   II Marca Preço Unit. Máximo

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  40/2019 - PR

Total Preço Máximo
93/201993/201912/11/201913/11/2019Folha:  3/7

moído tradicionalmente com validade e fabricação, numero do lote modo de preparo, embalagens em ótimo estado de conservação, registro no ministério da saúde. (99-02-0139)14 380,000 UN Canela em pó, embalagem de 40 gr, ________ 3,9900 1.516,2000produto de boa qualidade, especificado no rótulo data de validade e fabricação do produto, nº do lote e endereço do fabricante. (99-01-5040)15 1100,000 UN Cereal matinal de milho, embalagem com 1 ________ 18,5000 20.350,0000kg. O produto deve ser de ótima qualidade, sem apresentar resíduos de bolor, sujidade, ser seco. Deve conter data de fabricação e validade, com todos os dados nutricionais. (99-02-7801)16 400,000 UN Cereal para alimentação infantil de ________ 6,2900 2.516,0000arroz, embalado em saches com 230 gr. O produto deve ser de ótima qualidade, sem apresentar resíduos de bolor ou sujidade; contendo dados nutricionais, data de fabricação e validade do produto na embalagem. (99-01-5030)17 400,000 UN Cereal para alimentação infantil de ________ 6,2900 2.516,0000aveia, embalado em saches de 230gr. O produto deve ser de ótima qualidade, sem apresentar resíduos de bolor ou sujidade, conter dados nutricionais, data de fabricação e validade do produto na embalagem. (99-01-7653)18 430,000 UN Cereal para alimentação infantil de ________ 6,2900 2.704,7000milho, embalado em saches de 230 gr. O produto deve ser de ótima qualidade, sem ampesentar resíduos de bolor ou sujidade; conter dados nutricionais, vitaminas necessárias, data de fabricação e validade do produto na embalagem. (99-01-5032)19 500,000 UN Cereal para alimentação infantil ________ 6,2900 3.145,0000multicereais (trigo, cevada e aveia), embalado em saches de 230gr. O produto deve ser de ótima qualidade, sem apresentar resíduos de bolor, sujidade, contendo dados nutricionais, data de fabricação e validade do produto na embalagem, com todas as vitaminas necessárias (99-01-2212)20 200,000 UN Colorau, produto em ótimo estado, ________ 5,4900 1.098,0000embalagens de 500gr, apresentar no rótulo todos os dados nutricionais, rendimento, lote, data de fabricação e 
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validade. Embalagem transparente e sem violação. (99-01-7654)21 400,000 UN Doce de frutas, embalagens com 900gr, ________ 9,6100 3.844,0000embalado em recipientes plásticos, contendo no rótulo valores nutricionais, data de fabricação e validade. Ser registrado no ministério da agricultura, nº de lote e endereço do fabricante. (99-02-7802)22 250,000 UN Farinha de mandioc tipo 1, produto em ________ 4,6500 1.162,5000embalagem plastica de 1 kg, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade,com data de fabricação e validade, não devendo apresentar sujidade e bolor. (99-01-6010)23 180,000 UN Farinha de Rosca, produto em embalagem ________ 10,3300 1.859,4000plástica transparente de 500gr, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-6680)24 490,000 UN Farinha láctea embalado em saches 230 gr, ________ 7,3800 3.616,2000 contendo dados nutricionais, e todas as vitaminas necessárias para o desenvolvimento da criança. Data de fabricação e validade do produto. Ter registro no ministério da agricultura. (99-01-5036)25 500,000 UN fermento de bolo, produto embalado em ________ 6,4500 3.225,0000pote plástico de 250 gr, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3639)26 350,000 UN Fermento de pão, contendo 500gr, ________ 16,1200 5.642,0000embalagem em ótimo estado, apresentando boa fermentação, contendo em seu rótulo dados nutricionais, rendimento, lote, data de fabricação e validade do produto. (99-01-5041)27 8000,000 LT Iogurte, (bebida láctea), sabores ________ 3,3200 26.560,0000diversificados, embalagem de 01 litro, e polietileno leitoso, com boa acondicionamento. Devem conter na embalagem, validade, valores nutricionais. (99-01-7667)28 500,000 LT Iogurte, sem lactose, sabores ________ 8,9600 4.480,0000diversificados, com bom acondicionamento. Devem conter na embalagem, validade e data de fabricação, valores nutricionais, fabricante e código de barras. 
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Embalagens com 1 litro (99-01-5473)29 3800,000 CX Leite integral UHT, caixa com 12 ________ 31,4800 119.624,0000unidades, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade do produto, caixa sem apresentar deformidades, deve conter produtor, número do lote, código de barras e registro no ministério da agricultura. Com validade superior a 3 meses. (99-01-7668)30 200,000 CX Leite zero lactose, caixa com 12 ________ 43,2400 8.648,0000unidades, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade do produto, caixa sem apresentar deformidades, deve conter, produtor, número do lote e registros no ministério da agricultura. (99-01-7669)31 1250,000 UN Macarrão cabelo de anjo ( ou aletria) ________ 5,4900 6.862,5000contendo 500 gr, conter os ingredientes do produto, informações nutricionais, local, data de fabricação e validade, embalagem plástica transparente (99-01-6216)32 1200,000 KG Macarrão caseiro, tipo espaguete, conter ________ 6,1900 7.428,0000ovos, trigo enriquecido com ferro, especificar os ingredientes do produto, informações nutricionais, local, data de fabricação e validade, embalagem plástica transparente, contendo 01kg. (99-01-7670)33 900,000 UN Margarina com sal, embalada em ________ 2,1900 1.971,0000recipiente plástico, 500 gr., sem apresentar amassados na embalagem, sem bolores. Deve constar a data de fabricação, validade e dados nutricionais, número de lote e endereço do fabricante. (99-02-8394)34 2550,000 UN Óleo de soja tipo 1, produto embalado em ________ 3,5300 9.001,5000garrafa pet de 900 ml, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, nº do lote, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. Ter registro no ministério da agricultura. (99-01-3652)35 60,000 UN Óleo de milho, produto bem acondicionado ________ 6,7700 406,2000em recipientes de 900 ml, sem apresentar violação. Conter data de fabricação e validade e valores nutricionais, nº do lote e endereço do fabricante. ter registro no ministério da agricultura. (99-02-7805)
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36 1500,000 UNI Polpa de tomate, embalagem de 800 gr, ________ 2,9400 4.410,0000com bom acondionamento. Devem conter na embalagem, data de fabricação, validade, lote e valores nutricionais. (99-01-2195)37 650,000 UN Quirera, produto em embalagem plástica ________ 3,5100 2.281,5000transparente de 1 kg, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não devendo apresentar sujidade e bolor. (99-01-6682)38 700,000 UNI Sagu granulado tipo, peso líquido 500gr, ________ 5,5200 3.864,0000conter informações nutricionais, modo de preparo, data de fabricação e validade, embalagens transparentes, conter o endereço de fabricação. (99-01-7272)39 650,000 KG Sal, produto em embalagem transparente ________ 1,2500 812,5000com 01kg, de boa qualidade, contendo no rótulo data de fabricação validade, número do lote. (99-01-7273)40 200,000 UNI Vinagre de maça, garrafa plástica de ________ 4,4900 898,0000900ml, deve ter prazo de validade e fabricação. A embalagem não deve apresentar violação, ou aspecto impróprio. (99-01-7671)41 300,000 UNI Abacaxi, fruta fresca de bom tamanho e ________ 3,8200 1.146,0000boa qualidade (99-01-7018)42 800,000 KG Abóbora de bom tamanho, boa qualidade, ________ 2,1200 1.696,0000verdura fresca (99-01-2197)43 1500,000 KG Abobrinha de boa qualidade, não muito ________ 2,9900 4.485,0000madura, no ponto, bom tamanho (99-01-2198)44 400,000 PCT Alho pacote de polietileno transparente ________ 3,8800 1.552,0000de 100gr cada, boa qualidade, bom tamanho e frescos. (99-01-5077)45 1800,000 KG Cebola, de boa qualidade e tamanho, sem ________ 4,4200 7.956,0000apresentar deformações. (99-01-3677)46 3200,000 KG Mamão comum, de boa qualidade, nem  ________ 3,3200 10.624,0000muito maduro, nem muito verde, no ponto, bom tamanho. (99-01-5021)47 9000,000 KG Melancia, de boa qualidade, bom tamanho, ________ 1,7900 16.110,0000verdura fresca. (99-01-5022)48 150,000 KG Repolho, fresco, tamanho grande, verdura ________ 3,1600 474,0000de boa qualidade e em bom estado de conservação (99-01-5023)49 4000,000 KG Carne de 2º sem osso, resfriada, ________ 15,9300 63.720,0000embalada em plastico filme, máximo 2kg por embalagem, selo de inspeção, de boa qualidade, data de fabricação e validade, sem deformações. (99-01-3702)50 4000,000 KG Carne moída de 2ª, bovina, sem osso, ________ 15,9500 63.800,0000resfriada, sem gordura aparente, 
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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)51 10000,000 KG Cortes congelados de frango (coxas e ________ 6,8200 68.200,0000sobrecoxas) 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)52 700,000 KG Fígado de gado, resfriado, sem nervos, ________ 12,7600 8.932,0000de boa qualidade, selo de inspeção, sem deformidades, não deve apresentar sujidade e bolor, embalagem com no máximo 1Kg. (99-01-6012)53 3900,000 KG Pernil suíno, resfriado, magro, ou seja, ________ 10,1900 39.741,0000sem gordura aparente, sem pele e sem osso. Embalada em plástico transparente, contendo o máximo 02kg por embalagem, devendo constar data da embalagem, validade e carimbo de inspeção. (99-01-6329)54 550,000 KG Salsicha, produto de boa qualidade, ________ 11,5800 6.369,0000resfriada, embalada em plástico polietileno transparente, contendo no máximo 02 kg por embalagem, devendo constar data de fabricação/validade e registro de inspeção. (99-01-8249)55 600,000 KG Pão bola - tipo bisnaga 50gr (99-01-7268) ________ 11,8900 7.134,000056 500,000 KG Pão de cachorro quente 50 gr. (99-02- ________ 11,8900 5.945,00000134)57 1400,000 KG Pão francês 50 gr (99-01-2228) ________ 9,2400 12.936,000058 520,000 DZ Ovos amarelos, frescos, limpos, de boa ________ 5,7500 2.990,0000qualidade, embalagem de 12 unidades. (99-01-3637) (Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 680.094,0000


