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Item1 200,000Quantidade UN Unid Abacaxi fruta fresca e de boa qualidade Especificação ________Marca 4,3800Preço Unit. Máximo 876,0000Total Preço Máximoe bom tamanho. (03-02-0015)2 100,000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ, PRODUTO EMBALADO EM ________ 6,9000 690,0000LATA DE 400GR, SEM DEFORMAÇÕES, DEVE CONTER DADOS NUTRICIONAIS, MODO DE PREPARO, DE BOA QUALIDADE, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE E BOLOR. (99-01-5089)3 150,000 UN Achocolatado em pó, produto embalado em ________ 6,9000 1.035,0000pacote de 1KG, com no minimo 7 vitaminas + ferro, isento de gorduras trans. Sem deformações, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não devendo apresentar sujidade e bolor. Apresentar ficha técnica (99-01-5091)4 75,000 PCT Açucar Cristal - 2kg, embalagem plástica ________ 6,7800 508,5000transparente, devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2536)5 100,000 UN Açucar Queimado para café - 45gr, selo ________ 2,2000 220,0000de pureza ABIC de qualidade, data de fabricação e validade, modo de preparo, não deve apresentar sujividade e bolor. (99-01-2598)6 30,000 UN Açucar mascavo de 1ª, embalagem de 1kg, ________ 9,9600 298,8000de cor escura, data de fabricação e validade, dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, sem apresentar deformidades. (99-01-5092)7 600,000 UN Açucar refinado tipo 1, produto em ________ 12,1200 7.272,0000embalagem plastica transparente de 5kg, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não devendo apresentar sujidade e bolor (99-01-5094)8 100,000 UN ADOÇANTE LÍQUIDO - 100 ML, DE BOA ________ 6,2100 621,0000QUALIDADE, MODO DE PREPARO, FABRICAÇÃO E VALIDADE. (99-01-3860)9 100,000 UN Agrião maço, de boa qualidade (99-01- ________ 4,6000 460,00003668)10 400,000 UN Agua mineral com gás 500 ml, fardo com ________ 17,7600 7.104,0000
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12 unidades. (99-01-3743)11 600,000 UN Agua mineral sem gás 20 lts (99-01-3745) ________ 10,9600 6.576,000012 400,000 UN Agua Mineral sem gás - 500ml, fardo com ________ 17,4000 6.960,000012 unidades. (99-01-2613)13 100,000 KG Aipim sem casca, embalado em pacote de ________ 4,7600 476,00001kg (99-01-3669)14 500,000 UN Alface cabeça de bom tamanho, fresca (99- ________ 1,9300 965,000001-3670)15 130,000 UN Alho, produto embalado em pacote de ________ 4,6000 598,0000polietileno de 100 gr cada, boa qualidade bom tamanho e fresco, data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3645)16 180,000 UN Amendoim, embalagem plastica de 500gr, ________ 7,5300 1.355,4000data de fabricação e validade, modo de preparo, dados nutricionais, sem apresentar deformidade. (99-01-5104)17 150,000 UN   Arroz parbolizado tipo 1 - 5 kg Em ________ 12,1300 1.819,5000embalagem plástica transparente, devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não devendo apresentar sujidade e bolor. (99-01-2526)18 120,000 KG Bacon, de boa qualidade, data de ________ 23,8300 2.859,6000fabricação e validade, sem deformações. (99-01-3404)19 80,000 UN Balas Sortidas - 700gr, de boa qualidade, ________ 7,9300 634,4000 data de fabricação e validade, modo de preparo, não deve apresentar sujividade e bolor. (99-01-2601)20 300,000 KG Banana branca, de boa qualidade e ________ 3,3300 999,0000tamanho, sem apresentar deformações. (99-01-3671)21 300,000 KG Banana Comum, de boa qualidade e tamanho, ________ 2,5000 750,0000 sem apresentar deformações (99-01-3672)22 50,000 UN Banha, produto embalado em embalagem ________ 6,0000 300,0000plástica transparente de 1kg, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3667)23 75,000 KG Batata doce, de boa qualidade e tamanho, ________ 3,3200 249,0000sem apresentar deformações. (99-01-3673)24 400,000 KG Batata lavada de boa qualidade e tamanho, ________ 2,9900 1.196,0000 sem apresentar deformações. (99-01-3674)25 120,000 UN Bebida lactea 900gr, com data de ________ 2,9600 355,2000fabricação e validade, de boa qualidade, dados nutricionais, sem apresentar deformidades. (99-01-5115)26 120,000 UN Bebida lactea, bandeja com 6 unidades, ________ 4,0300 483,6000data de fabricação e validade, de boa 
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qualidade, dados nutricionais, sem apresentar deformidade (99-01-3731)27 100,000 KG Beterraba sem folhas, de boa qualidade, ________ 3,4700 347,0000sem apresentar deformações. (99-01-3675)28 300,000 KG Bife de coxão mole, máximo 1 kg por ________ 25,3000 7.590,0000embalagem, embalado em plástico filme, resfriado, data de fabricação e validade, sem deformações (99-01-3711)29 150,000 UN Bolacha salgada, produto embalado em ________ 4,8300 724,5000pacote de 800 gr, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3655)30 120,000 PCT Bolacha sortida, produto em embalagem ________ 3,1200 374,4000plastica transparente de 400gr, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-5123)31 120,000 UN Brocolis, de boa qualidade e tamanho, ________ 3,3000 396,0000sem apresentar deformações (99-01-3676)33 120,000 UN Café soluvel, produto embalado em sache ________ 11,5000 1.380,0000de 200 gr, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. Selo de pureza ABIC de qualidade. (99-01-3664)34 2000,000 KG Café torrado e moido, produto embalado ________ 9,9000 19.800,0000em pacote de 500kg, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. Selo de pureza ABIC de qualidade. (99-01-3653)35 220,000 UNI Caldo de galinha de 126 grs, com  12 ________ 3,0000 660,0000tabletes (99-01-0331)36 30,000 UN Canela em Pó - 20gr, de boa qualidade, ________ 2,5800 77,4000data de fabricação e validade, modo de preparo, não deve apresentar sujividade e bolor. (99-01-2594)37 50,000 UN Canjica milho, embalagem plastica de ________ 2,5600 128,0000500gr, data de fabricaçlão e validade, dados nutricionais, sem apresentar deformações (99-01-5124)38 120,000 UNI CARGA DE GAS P 13 - GLP (gás de cozinha) ________ 60,9600 7.315,2000(13-04-0057)39 260,000 KG Carne de 1º sem osso, resfriada, ________ 23,9300 6.221,8000embalada em plastico filme, máximo 2 kg por embalagem, selo de inspeção, de boa 
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qualidade, data de fabricação e validade, sem deformações. (99-01-3701)40 300,000 KG Carne de 2ª sem osso, resfriada, ________ 17,6600 5.298,0000embalada em plastico filme, máximo 2kg por embalagem, selo de inspeção, de boa qualidade, data de fabricação e validade, sem deformações. (99-01-2581)41 180,000 KG Carne moida de 1º, de boa qualidade, ________ 23,9300 4.307,4000selo de inspeção, máximo 1kg por embalagem, data de fabricação e validade, embalada em plastico filme, resfriada, sem deformações. (99-01-3703)42 180,000 KG Carne moida de 2º, de boa qualidade, ________ 17,0000 3.060,0000selo de inspeção, máximo 1kg por embalagem, data de fabricação e validade, embalada em plastico filme, resfriada, sem deformações. (99-01-3704)43 250,000 KG Carne Suina de 1ª tipo pernil, de boa ________ 13,0000 3.250,0000qualidade, selo de inspeção, máximo 2kg por embalagem, embalada em plastico filme, resfriada, data de fabricação e validade, sem deformações. (99-01-2583)44 160,000 UN Carvão para assar de boa qualidade, ________ 15,6600 2.505,6000embalagem de papel 7 kg. (99-01-3761)45 180,000 KG Cebola, de boa qualidade e tamanho, sem ________ 3,8900 700,2000apresentar deformações. (99-01-3677)46 150,000 KG Cenoura, de boa qualidade e tamanho, sem ________ 3,9300 589,5000apresentar deformações. (99-01-3678)47 150,000 UNI Chá sabor misto embalados em saches ________ 2,8000 420,0000dentro de caixas contendo 10 saquinhos cada, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não devendo apresentar sujidade e bolor (99-01-5125)48 60,000 UN Chantily para Bolo - 247gr, produto ________ 9,2800 556,8000embalado em caixa tetra pack, devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2537)49 200,000 UN Chocolate Crocante em barrinhas formato ________ 5,4600 1.092,0000retangular embalados individualmente cx com 20 unidades, sem apresentar deformidade. (99-01-2616)50 40,000 UN Chocolate em barra, embalagem de 1 kg, ________ 30,3300 1.213,2000boa qualidade, modo de preparo, 0% gorduras trans, sem apresentar deformidade. (99-01-3753)51 100,000 UN Chocolate em pó, embalagem plastica de ________ 5,8000 580,00001KG, 32% de cacau data de fabricação e 
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validade, dados nutricionais, sem apresentar deformidades, com modo de preparo (99-01-5126)52 80,000 UN Chocolate granulado, embalagem plástica ________ 4,8600 388,8000200 gr, de boa qualidade. (99-01-3759)53 100,000 UN COCO RALADO, PACOTE DE 100 GR, EMBALAGEM ________ 3,2700 327,0000DE MANEIRA QUE FORNEÇA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, SEM APRESENTAR UMIDADE, FUNGOS OU BOLOR. (87-01-0062)54 1000,000 UN Copo descartavel 180 ml, embalagem com ________ 3,6200 3.620,0000100 unidades. (99-01-3746)55 500,000 UN Copo descartavel 300 ml, embalagem com ________ 5,9900 2.995,0000100 unidades. (99-01-3747)56 500,000 UN Copo descartavel 50 ml, embalagem com ________ 2,6900 1.345,0000100 unidades. (99-01-3748)57 130,000 KG Costela Defumada de boa qualidade, deve ________ 25,6000 3.328,0000conter selo de inspeção sanitaria, data de fabricação e validade, boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2574)58 150,000 UN Couve flor, de boa qualidade e tamanho, ________ 3,5900 538,5000sem apresentar deformações. (99-01-3680)59 100,000 UN Couve Maço, de boa qualidade e tamanho, ________ 3,1000 310,0000sem apresentar deformações. (99-01-2565)60 400,000 KG Coxa e sobrecoxa de frango, de boa ________ 8,6300 3.452,0000qualidade, máximo 1 kg por embalagem, data de fabricação e validade, selo de inspeção, dados nutricionais, congelada, sem deformações. (99-01-3706)61 320,000 KG Coxinha da asa, de boa qualidade, data ________ 10,3200 3.302,4000de fabricação e validade, selo de inspeção máximo de 1 kg por embalagem, congelado, sem deformações. (99-01-3712)62 150,000 UN Creme de Leite - 290gr, produto embalado ________ 2,5000 375,0000em caixa trata pack, devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2540)63 30,000 UN Doce de Frutas Varios Sabores - 400gr, ________ 4,2600 127,8000embalagem plástica transparente, devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2562)65 80,000 UN Doce de Leite - 400gr, produto embalado ________ 4,2600 340,8000em pacotes, devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2553)
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66 30,000 UN Emustab 400gr, modo de preparo, sem ________ 4,8600 145,8000apresentar deformidade. (99-01-2618)67 30,000 UN Erva Doce 20gr, de boa qualidade, data ________ 3,3000 99,0000de fabricação e validade, modo de preparo, não deve apresentar sujividade e bolor. (99-01-2593)68 180,000 UN Erva Mate - 1kg, de boa qualidade, data ________ 14,7300 2.651,4000de fabricação e validade, modo de preparo, não deve apresentar sujividade e bolor. (99-01-2619)69 200,000 UN Ervilha - 200gr, produto embalado em ________ 1,0850 217,0000lata, devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2551)70 235,000 UN Extrato de Tomate - 340gr, produto ________ 2,6600 625,1000embalado em lata, devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2549)71 100,000 PCT Farinha de mandioca tipo 1, produto em ________ 3,9100 391,0000embalagem plástica transparente de 1 kg, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3857)72 80,000 UN farinha de milho tipo biju, embalagem ________ 3,6600 292,8000plastica de 1 kg, data de fabricação e validade, dados nutricionais, sem apresentar sujidade e bolor (99-01-5127)73 50,000 PCT Farinha de Rosca - 500gr, embalagem ________ 3,2600 163,0000plástica transparente, devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2530)74 300,000 UN Farinha de trigo especial tipo 1, ________ 11,9300 3.579,0000produto embalado em saco plástico ou papel de 5kg, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, de boa qualidade, modo de preparo, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3662)75 300,000 UN Feijão preto de 1º, safra nova, embalado ________ 4,6500 1.395,0000em embalagem plástica de 1kg, deve conter dados nutricionais, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor (99-01-2791)76 120,000 UN fermento de bolo, produto embalado em ________ 5,9900 718,8000pote plástico de 250 gr, deve conter 
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dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3639)77 80,000 UN Fermento para pão, produto embalado em ________ 13,9300 1.114,4000pote plástico de 500 gr, deve conter data de fabricação e validade, modo de preparo, dados nutricionais, ótima fermentação, sem apresentar sujidade e bolor. (99-01-3718)81 150,000 KG File de frango de boa qualidade, data de ________ 11,4300 1.714,5000fabricação e validade, dados nutricionais, selo de inspeção, máximo por embalagem, congelado, sem deformações (99-01-5128)82 80,000 UN Filtro para coar café de papel nº. 103. ________ 3,3300 266,4000(99-01-2789)83 100,000 UN Fosforo, produto embalado em caixa com ________ 3,5600 356,0000240 palitos de boa qualidade (99-01-3647)84 270,000 KG Frango inteiro congelado, de boa ________ 2,7600 745,2000qualidade, selo de inspeção, data de fabricação e validade, selo de inspeção sanitária, não deve apresentar bolor ou sujidade. (99-01-2792)85 120,000 UN Gelatina diversos sabores, embalagem em ________ 1,2300 147,6000caixa 85 gr,  data de fabricação e validade, modo de preparo, dados nutricionais, sem apresentar deformidade. (99-01-3724)86 400,000 UN Guardanapo de Papel 33x33cm, pacote com ________ 2,8300 1.132,000050 unidades. (99-01-2539)87 350,000 UN Hamburguer, embalagem plástica ________ 1,0600 371,0000individual, data de fabricação e validade, modo de preparo, dados nutricionais, de boa qualidade, sem apresentar deformidade. (99-01-3749)89 80,000 UN kir feijoada de boa qualidade, data de ________ 21,0000 1.680,0000fabricação e validade (99-01-5129)90 200,000 KG Laranja Fruta de boa qualidade sem ________ 3,0300 606,0000apresentar deformações (99-01-2566)91 180,000 UN Leite Condensado 395gr, produto embalado ________ 4,1000 738,0000em caixa tetra pack, devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2542)92 84,000 UN Leite de Soja Original - 1lt, produto ________ 5,8600 492,2400embalado em caixa treta pack, devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve 
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apresentar sujidade e bolor. (99-01-2541)93 150,000 UN Leite em Pó - 400gr, produto embalado em ________ 11,9600 1.794,0000lata, devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor, fortificado com ferro, vitaminas A, C e D. (99-01-2560)94 1000,000 UN Leite longa vida integral UHT, produto ________ 34,7100 34.710,0000embalado em caixa tetra pack de 1 lt, caixa com 12 unid, registro no ministério da agricultura, não apresentar sujidade e bolor. (99-01-3656)95 84,000 UN Leite longa vida semi desnatado lithg, ________ 34,5100 2.898,8400produto embalado em caixa tetra pack de 1 lt caixa com 12 unid, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade,  registro no ministério da agricultura, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3657)96 80,000 KG Limão galego, de boa qualidade e tamanho, ________ 4,5000 360,0000 sem apresentar deformações. (99-01-3682)97 120,000 KG Linguiça mista, devendo conter dados ________ 16,0000 1.920,0000nutricionais, selo de inspeção, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2577)98 160,000 KG Linguiça de boa qualidade, devendo ________ 22,8600 3.657,6000conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2576)99 150,000 KG Maçã, de boa qualidade e tamanho, sem ________ 4,2600 639,0000apresentar deformações. (99-01-3693)100 400,000 UN Macarrão tipo espaguete ou parafuso, ________ 4,5200 1.808,0000embalagem de 1 kg, de boa qualidade. (99-01-3757)101 200,000 PCT Macarrão, produto em embalagem plástica ________ 4,5200 904,0000transparente de 1kg, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3856)102 75,000 UN Maionese pronta - 500gr, produto ________ 3,7000 277,5000embalado em sache, devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2569)103 120,000 UN Mamão de Boa Qualidade, sem apresentar ________ 4,3300 519,6000deformações. (99-01-2567)
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104 55,000 UN Manteiga - 200gr, de boa qualidade, data ________ 5,1300 282,1500de fabricação e validade, modo de preparo, não deve apresentar sujividade e bolor. (99-01-2610)105 100,000 UN Margarina Cremosa - 500gr, com sal, deve ________ 4,2300 423,0000conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2556)106 320,000 KG Meio da asa, de boa qualidade, data de ________ 12,3200 3.942,4000fabricação e validade, selo de inspeção máximo de 1 kg por embalagem, congelado, sem deformações. (99-01-3713)107 150,000 KG Melancia, de boa qualidade e tamanho, ________ 1,9000 285,0000sem apresentar deformações. (99-01-3683)108 120,000 UN Milho Pipoca - 500gr, de boa qualidade, ________ 2,1600 259,2000data de fabricação e validade, modo de preparo, não deve apresentar sujividade e bolor. (99-01-2607)109 150,000 UN Milho Verde - 200gr, produto embalado em ________ 2,1000 315,0000lata, devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2550)110 100,000 UN Molho Pronto de Tomate - 340gr, produto ________ 2,9600 296,0000embalado em sache, devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2557)111 150,000 UN Morango, de boa qualidade, embalados em ________ 6,0900 913,5000bandeja, sem deformações. (99-01-2568)112 80,000 KG Mortadela - 1kg, devendo conter dados ________ 8,6300 690,4000nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2575)113 100,000 UN Nata - 500gr, selo de inspeção, de boa ________ 4,9600 496,0000qualidade, data de fabricação e validade, modo de preparo, não deve apresentar sujividade e bolor. (99-01-2611)114 450,000 UN Óleo de soja, produto embalado em ________ 4,0200 1.809,0000garrafa pet de 900 ml, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3652)115 250,000 DZ OVOS AMARELOS, FRESCOS, LIMPOS, ________ 5,4000 1.350,0000EMBALADOS EM BANDEJAS COM 12 ovos. (87-01-0040)116 120,000 UN Palitos de dentes, produto embalado em ________ 1,5300 183,6000
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caixa de 200 unidades. (99-01-3646)117 250,000 UN Papel toalha de boa qualidade, embalagem ________ 3,1600 790,0000com 02 unidades (99-01-2796)118 300,000 KG Peito de Frango - 1kg, devendo conter ________ 9,5000 2.850,0000dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor, congelada, selo de inspeção. (99-01-2585)119 100,000 UN pepino de boa qualidade e tamanho sem ________ 4,9000 490,0000apresentar deformações (99-01-5130)120 30,000 UN Pimenta em Pó - 30gr, de boa qualidade, ________ 2,8300 84,9000data de fabricação e validade, modo de preparo, não deve apresentar sujividade e bolor. (99-01-2595)121 120,000 UN Pirulito diversos sabores, embalagem ________ 10,1600 1.219,2000plástica 1kg, sem apresentar deformidade. (99-01-3872)122 150,000 UN Plastico Isufilme 15 mt, rolo, sem ________ 3,6000 540,0000deformidade. (99-01-3735)123 100,000 UN polentina, embalagem de 500kg, data de ________ 3,2900 329,0000fabricação e validade, modo de preparo, dados nutricionais, de boa qualidade, sem apresentar deformidade (99-01-5131)124 100,000 UN Polvilho azedo, embalagem plástica de ________ 5,6600 566,00001kg, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, sem apresentar sujidade e bolor (99-01-3738)125 100,000 UN Polvilho Doce - 1kg, de boa qualidade, ________ 5,6000 560,0000data de fabricação e validade, modo de preparo, não deve apresentar sujividade e bolor. (99-01-2609)126 130,000 KG Queijo Fatiado - 500gr, produto embalado ________ 14,6600 1.905,8000em embalagens plásticas transparente, devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2578)127 40,000 KG Queijo - 2kg, de boa qualidade, resto, ________ 45,3000 1.812,0000peça de 2kg, data de fabricação me validade, sselo de inspeção. (99-01-2579)128 120,000 UN QUIRERA PRODUTO EMBALADO EM EMBALAGENS ________ 2,6000 312,0000PLÁSTICAS, TRANSPARENTE DE 1KG, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, SEM APRESENTAR SUJIDADE, BOLOR OU EMBALAGENS VIOLADAS. (87-01-0016)129 450,000 UN Refrigerante vários sabores, embalado em ________ 4,3000 1.935,0000garrafa peti de 2 lts, de boa qualidade, data de fabricação e validade, dados nutricionais, sem apresentar deformidade (99-01-3720)



 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:  049 - 3221-800
 ANEXO   II Marca Preço Unit. Máximo

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  35/2015 - PR

Total Preço Máximo
69/201571/201522/10/201522/10/2015Folha:  11/12

130 80,000 KG REPOLHO (03-02-0011) ________ 2,9000 232,0000131 65,000 UN Requeijão Bisnaga - 400gr, de boa ________ 8,3000 539,5000qualidade, data de fabricação e validade, modo de preparo, não deve apresentar sujividade e bolor. (99-01-2605)132 50,000 UN Rucula Maço, de boa qualidade, sem ________ 4,0000 200,0000apresentar deformações. (99-01-2571)133 120,000 UN Saco plástico para freezer de 03 ltrs ________ 3,9600 475,2000(rolo) (99-01-0342)134 120,000 UN Saco plástico para frezzer de 5 lts, ________ 4,6600 559,2000rolo. (99-01-3751)135 150,000 PCT Sal refinado, produto em embalagem ________ 1,5600 234,0000plástica transparente de 1 kg, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3861)136 120,000 UN Salada em Conserva Varios Tipos - 300gr, ________ 5,9000 708,0000devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2558)137 30,000 UN Sala amônico 100 gr (99-01-3422) ________ 2,1600 64,8000138 120,000 KG Salsichas 1kg, de boa qualidade, frescas, ________ 7,3200 878,4000 embaladas em plastico filme, resfriadas, máximo 1kg por embalagem, data de fabricação e validade, não contendo sujividade e bolor. (99-01-2580)139 150,000 UN Sardinha óleo e molho, embalado em lata ________ 3,3100 496,5000de 125 grs. (99-01-3864)140 80,000 UN Sopa intantânea embalado em sache de ________ 3,5300 282,400017gr, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-5132)141 450,000 PCT   Suco em pó - 35gr Produto em embalagem ________ 1,0600 477,0000de 35gr, devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2529)142 100,000 UN Suco Pronto Natural - 1lt, produto ________ 5,5000 550,0000embalado em caixa treta pack, devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2543)143 100,000 UN Suspiro - 200gr, embalagem plástica ________ 4,3300 433,0000transparente, devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e 
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validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2545)144 120,000 KG Tangerina, de boa qualidade e tamanho, ________ 4,1300 495,6000sem apresentar deformações. (99-01-3689)145 180,000 UNI Tempero Pronto Completo - 300gr, produto ________ 3,6300 653,4000embalado em pote plástico, devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2533)147 200,000 KG Tomate, de boa qualidade e tamanho, sem ________ 4,4600 892,0000apresentar deformações. (99-01-3690)148 120,000 UN VINAGRE EMBALAGEM PLÁSTICA COM 900 ML, ________ 1,5600 187,2000PRODUTO EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM APRESENTAR CARACTERÍSTICAS DE BOLOR. (87-01-0061)149 250,000 UN Walfer Vários Sabores - 150gr, produto ________ 1,8700 467,5000embalado em pacotes, devendo conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2535) (Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 237.293,9300


