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Item1 200,000Quantidade KG Unid ABACAXI: FRUTA FRESCA DE BOM TAMANHO E Especificação ________Marca 4,8700Preço Unit. Máximo 974,0000Total Preço MáximoBOA QUALIDADE. (87-01-0025)2 100,000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ, PRODUTO EMBALADO EM ________ 8,2700 827,0000LATA 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 60,000 UN Achocolatado em pó, produto embalado em ________ 9,4000 564,0000pacote 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 80,000 UN Açúcar de baunilha 100 Gr (99-01-5994) ________ 2,2200 177,60005 60,000 PCT Açucar cristal, produto embalado em ________ 7,0000 420,0000embalagem plástica transparente de 2 kg, devendo conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3633)6 96,000 UN Açucar queimado para café, embalagem 45 ________ 2,3500 225,6000gr, selo de pureza ABIC de qualidade, data de fabricação e validade, modo de preparo, sem apresentar deformidade. (99-01-3723)7 160,000 UN Açucar mascavo de 1ª, embalagem de 1kg, ________ 10,9800 1.756,8000de cor escura, data de fabricação e validade, dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, sem apresentar deformidades. (99-01-5092)8 38,000 UN ADOÇANTE LÍQUIDO - 100 ML, DE BOA ________ 4,8800 185,4400QUALIDADE, MODO DE PREPARO, FABRICAÇÃO E VALIDADE. (99-01-3860)9 160,000 UN Agrião maço, de boa qualidade (99-01- ________ 3,0000 480,00003668)10 80,000 UN Agua mineral com gás 500 ml, fardo com ________ 18,7700 1.501,600012 unidades. (99-01-3743)11 500,000 UN ÁGUA MINERAL SEM GÁS- 20LTS. (03-03-0094) ________ 16,0000 8.000,000012 80,000 UN Agua mineral sem gás 500 ml, fardo com ________ 18,7700 1.501,600012 unidades. (99-01-3744)13 200,000 KG AIPIM SEM CASCA (03-02-0013) ________ 5,4700 1.094,0000
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14 600,000 UN Alface cabeça de bom tamanho, fresca (99- ________ 1,9700 1.182,000001-3670)15 96,000 UN Alho, produto embalado em pacote de ________ 3,6700 352,3200polietileno de 100 gr cada, boa qualidade bom tamanho e fresco, data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3645)16 200,000 UN Amendoim, embalagem plastica de 500gr, ________ 5,5600 1.112,0000data de fabricação e validade, modo de preparo, dados nutricionais, sem apresentar deformidade. (99-01-5104)17 80,000 UN Amido de milho 500 gr (99-01-3415) ________ 4,1300 330,400018 40,000 UN Anilina vidro 10 ml, cores diversas (99- ________ 2,2900 91,600001-3416)19 40,000 UN Araruta 500gr (99-01-3417) ________ 3,9600 158,400020 200,000 UN   Arroz parbolizado tipo 1 - 5 kg Em ________ 13,3300 2.666,0000embalagem 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)21 100,000 KG Bacon, de boa qualidade, data de ________ 25,7000 2.570,0000fabricação e validade, selo de inspeção, máximo 1 kg por embalagem, embalado em plástico filme, sem deformações (99-01-3709)22 80,000 UN Bala de goma, pacote 230 gr, sabores ________ 6,4600 516,8000diversos (99-01-3438)23 300,000 UN Balas Sortidas, embalagem plástica de ________ 13,6300 4.089,0000700 gr, data de fabricação e validade, dados nutricionais, sem apresentar deformidade. (99-01-3727)24 300,000 KG Banana branca, de boa qualidade e ________ 3,0000 900,0000tamanho, sem apresentar deformações. (99-01-3671)25 300,000 KG Banana Comum, de boa qualidade e tamanho, ________ 2,2500 675,0000 sem apresentar deformações (99-01-3672)26 140,000 UN Banha, produto embalado em embalagem ________ 5,4500 763,0000plástica 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)27 120,000 KG Batata doce, de boa qualidade e tamanho, ________ 4,1600 499,2000sem apresentar deformações. (99-01-3673)28 400,000 KG Batata lavada de boa qualidade e tamanho, ________ 4,4100 1.764,0000 sem apresentar deformações. (99-01-3674)29 60,000 UN Batata palha, pacote 80 gr (99-01-3439) ________ 5,1700 310,200030 160,000 UN Bebida lactea 900gr, com data de ________ 3,4500 552,0000fabricação e validade, de boa qualidade, dados nutricionais, sem apresentar 
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deformidades. (99-01-5115)31 200,000 UN Bebida lactea, bandeja com 6 unidades, ________ 5,1200 1.024,0000data de fabricação e validade, de boa qualidade, dados nutricionais, sem apresentar deformidade (99-01-3731)32 2000,000 UN Docinho tipo beijinho, em forminhas, ________ 0,5000 1.000,0000produto para coquetel, de boa qualidade. fresco, sem deformações, não deve apresentar sujidade ou bolor, entregues em embalagem fechada, com o maximo 100 und. (99-01-5995)33 160,000 KG Beterraba sem folhas, de boa qualidade, ________ 3,9400 630,4000sem apresentar deformações. (99-01-3675)34 360,000 KG Bife de coxão mole, máximo 1 kg por ________ 26,7000 9.612,0000embalagem, embalado em plástico filme, resfriado, data de fabricação e validade, sem deformações (99-01-3711)35 80,000 UN Bolacha doce, ao leite, sabor chocolate, ________ 6,0300 482,4000com farinha de trigo, óleo, essência de baunilha, de formato redondo, pcte 400 gr, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor (99-01-5996)36 250,000 UN Bolacha salgada, produto embalado em ________ 6,7900 1.697,5000pacote 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)37 200,000 KG Bolo Recheado Varios Sabores, de boa ________ 30,0000 6.000,0000qualidade sem apresentar sujidade e bolor. (99-01-2633)38 40,000 UN Bombom de chocolate, pacote 01 kg, ________ 35,6600 1.426,4000composto por uma casquinha de wafer, coberta com duas camadas de chocolate e recheado com creme de castanha de caju. (99-01-3440)39 200,000 PCT Bolacha sortida, produto em embalagem ________ 5,7600 1.152,0000plastica 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)40 2000,000 UN Docinho tipo brigadeiro, em forminhas, ________ 0,5000 1.000,0000produtos para coquetel, de boa qualidade, fresco, sem deformações, não deve apresentar sujidade ou bolor, entreguesem embalagem fechada, com maximo 100 und. (99-01-5997)41 250,000 UN Brocolis, de boa qualidade e tamanho, ________ 4,3300 1.082,5000
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sem apresentar deformações (99-01-3676)42 120,000 UN Café soluvel, produto embalado em sache ________ 10,0600 1.207,2000de 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)43 350,000 KG Café torrado e moido, produto embalado ________ 11,1900 3.916,5000em 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)44 96,000 UN Calabresa, fresca de boa qualidade, com ________ 15,2000 1.459,2000data de fabricação e validade, sem deformações, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-5998)45 60,000 UN Caldo de carne em tabletes com 06 ________ 2,1600 129,6000unidades (99-01-3418)46 160,000 UNI Caldo de galinha de 126 grs, com  12 ________ 3,4500 552,0000tabletes (99-01-0331)47 20,000 UN CANELA EM PAU - 20 GR. (03-06-0028) ________ 2,5600 51,200048 60,000 UN Canela em pó, embalagem de 20 gr, de boa ________ 3,7600 225,6000qualidade, data de fabricação e validade, modo de preparo, não deve apresentar sujidade e bolor (99-01-3868)49 40,000 UN Canjica Branca - 1kg, de boa qualidade, ________ 4,1500 166,0000data de fabricação e validade, modo de preparo, não deve apresentar sujividade e bolor. (99-01-2602)50 70,000 UN Canjica milho, embalagem plastica de ________ 2,9600 207,2000500gr, data de fabricaçlão e validade, dados nutricionais, sem apresentar deformações (99-01-5124)51 60,000 KG Caqui, fruta fresca, sem deformação, bom ________ 6,6000 396,0000tamanho (99-01-6000)52 60,000 UN Catchup vridro 200 gr (99-01-3420) ________ 5,9900 359,400053 150,000 UN Carga de gás GLP P 13 (gás de cozinha) ________ 70,2500 10.537,5000(99-01-3742)54 300,000 KG Carne de 1º sem osso, resfriada, ________ 25,7500 7.725,0000embalada em plastico filme, máximo 2 kg por embalagem, selo de inspeção, de boa qualidade, data de fabricação e validade, sem deformações. (99-01-3701)55 300,000 KG Carne de 2º sem osso, resfriada, ________ 17,8000 5.340,0000embalada em plastico filme, máximo 2kg por embalagem, selo de inspeção, de boa qualidade, data de fabricação e validade, sem deformações. (99-01-3702)
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56 360,000 KG Carne moida de 1º, de boa qualidade, ________ 24,9000 8.964,0000selo de inspeção, máximo 1kg por embalagem, data de fabricação e validade, embalada em plastico filme, resfriada, sem deformações. (99-01-3703)57 360,000 KG Carne moída de 2º, resfriada, boa ________ 18,4000 6.624,0000qualidade, selo de inspeção, maximo 1 kg por embalagem, data de fabricação e validade, embalada em plástico filme, resfriada, sem deformações. (99-01-3865)58 360,000 KG Carne suina de 1º tipo pernil, de boa ________ 11,4000 4.104,0000qualidade, selo de inspeção, máximo 2 kg por embalagem, embalada em plástico filme, resfriada, data de fabricação e validade, sem deformações. (99-01-3705)59 96,000 UN Carvão para assar de boa qualidade, ________ 17,9000 1.718,4000embalagem de papel 7 kg. (99-01-3761)60 300,000 KG Cebola, de boa qualidade e tamanho, sem ________ 3,9600 1.188,0000apresentar deformações. (99-01-3677)61 260,000 KG Cenoura, isentos de sujidades ou corpos ________ 4,2900 1.115,4000estranhos. Produto fresco e em bom grau de maturação. Apresentar odor agradável, consistência firme, não apresentar perfurações, machucados, nem alteração de cor. Corpo cilíndrico uniforme, sem deformidades. Embalagem plástica contendo 2 kg. (99-01-5484)62 100,000 UN Cereal infantil com açucar, embalagem ________ 9,6100 961,0000com 270 gr (99-01-6001)63 300,000 UN Chá, sabor misto, embalados em saches ________ 3,2500 975,0000dentro 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 (99-01-6002)64 120,000 UN Chantilly para bolo, produto embalado em ________ 13,4000 1.608,0000caixa tetra park1lt, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve conter sujidade e bolor (99-01-6003)65 60,000 UN Chocolate em barra 170 gr, de boa ________ 7,3000 438,0000qualidade, sabores diversos. (99-01-3873)66 120,000 UN Chocolate Crocante em barrinhas formato ________ 4,9900 598,8000retangular embalados individualmente cx com 20 unidades, sem apresentar deformidade. (99-01-2616)67 24,000 UN Chocolate em barra, embalagem de 1 kg, ________ 26,5200 636,4800boa qualidade, modo de preparo, 0% gorduras trans, sem apresentar deformidade. (99-01-3753)
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68 60,000 UN Chocolate em pó, embalagem plastica de 1 ________ 8,4000 504,0000kg, 32% de cacau, data de fabricação e validade, dados nutricionais, sem apresentar deformidades, com modo de preparo (99-01-6004)69 160,000 UN Chocolate granulado, embalagem plástica ________ 4,1200 659,2000200 gr, de boa qualidade. (99-01-3759)70 30,000 KG Chuchu, fresco, bom tamanho, sem ________ 3,4000 102,0000deformações, não deve apresentar sujidade ou bolor. (99-01-6005)71 120,000 PCT Coco ralado, produto embalado em pacote ________ 4,0200 482,4000de 100 gr, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3635)72 100,000 UN Confeti, embalagem 25 gr, de boa ________ 2,5000 250,0000qualidade, de boa qualidade, sem apresentar deformidade. (99-01-3755)73 240,000 KG Costela de gado, resfriada, de boa ________ 16,1700 3.880,8000qualidade, com pouca gordura, data de fabricação e validade, selo de inspeção, sem deformidades, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-6006)74 150,000 KG Costela defumada, de boa qualidade, deve ________ 29,2500 4.387,5000conter selo de inspeção sanitaria, data de fabricação e validade, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3694)75 160,000 UN Couve flor, de boa qualidade e tamanho, ________ 4,2000 672,0000sem apresentar deformações. (99-01-3680)76 200,000 UN Couve maço, de boa qualidade e tamanho, ________ 5,2500 1.050,0000sem apresentar deformações. (99-01-3679)77 360,000 KG Coxa e sobrecoxa de frango, de boa ________ 8,1700 2.941,2000qualidade, máximo 1 kg por embalagem, data de fabricação e validade, selo de inspeção, dados nutricionais, congelada, sem deformações. (99-01-3706)78 150,000 KG Coxinha da asa, de boa qualidade, data ________ 12,4500 1.867,5000de fabricação e validade, selo de inspeção máximo de 1 kg por embalagem, congelado, sem deformações. (99-01-3712)79 36,000 UN Cravo da India - 50gr, de boa qualidade, ________ 4,4100 158,7600data de fabricação e validade, modo de preparo, não deve apresentar sujividade e bolor. (99-01-2592)80 500,000 UN Creme de leite, produto embalado em ________ 3,7800 1.890,0000caixa trata pack de 290 gr, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-
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3638)81 150,000 KG Cuca com cobertura, vários sabores, de ________ 13,5000 2.025,0000boa qualidade, fresco, sem deformações, não deve apresentar sujidade ou bolor (99-01-6007)82 196,000 UN Doce de frutas, vários sabores, produto ________ 3,8200 748,7200em pote plastico de 400 gr, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não devendo apresentar sujidade e dolor (99-01-6008)83 160,000 UN Doce de leite, produto embalado em pote ________ 4,8000 768,0000plástico de 400 gr, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3654)84 100,000 KG Empadão de forma, recheio de frango, de ________ 25,0000 2.500,0000boa qualidade, fresco, sem deformações, não deve apresentar sujidade ou bolor (99-01-6009)85 60,000 UN Emustab, embalagem de 400 gr, modo de ________ 6,6700 400,2000preparo, sem apresentar deformidade. (99-01-3758)86 60,000 UN Erva Doce 20gr, de boa qualidade, data ________ 3,1200 187,2000de fabricação e validade, modo de preparo, não deve apresentar sujividade e bolor. (99-01-2593)87 200,000 UN Erva mate, embalagem de 1 kg, de boa ________ 13,3400 2.668,0000qualidade, de boa qualidade, modo de preparo, data de fabricação e validade, sem apresentar deformidade. (99-01-3760)88 550,000 UN Ervilha, produto embalado em lata de 200 ________ 2,4400 1.342,0000gr, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3651)89 300,000 UN Extrato de tomate, produto embalado em ________ 3,4900 1.047,0000lata de 340 gr, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3649)90 60,000 PCT Farinha de mandioca tipo 1, produto em ________ 4,4500 267,0000embalagem 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)91 120,000 UN farinha de milho tipo biju, embalagem ________ 5,1100 613,2000plastica de 1 kg, data de fabricação e 
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validade, dados nutricionais, sem apresentar sujidade e bolor (99-01-5127)92 40,000 PCT Farinha de Rosca, produto em embalagem ________ 3,9000 156,0000plástica transparente de 500 kg, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3625)93 300,000 UN Farinha de trigo especial tipo 1, ________ 12,0600 3.618,0000produto 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)94 260,000 UN Feijão preto de 1º, safra nova, embalado ________ 5,5800 1.450,8000em embalagem plástica de 1kg, deve conter dados nutricionais, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor (99-01-2791)95 60,000 KG Feijão vagem, fresco, sem deformações, ________ 7,9000 474,0000não deve conter sujidade ou bolor. (99-01-6011)96 200,000 UN fermento de bolo, produto embalado em ________ 6,5300 1.306,0000pote 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)97 100,000 UN Fermento para pão, produto embalado em ________ 14,4700 1.447,0000pote 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)98 80,000 UN FUBÁ KG. (99-01-3876) ________ 2,5500 204,000099 60,000 KG Fígado de gado, resfriado, de boa ________ 12,8000 768,0000qualidade, selo de inspeção, sem deformidades, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-6012)100 300,000 KG File de frango, de boa qualidade, data ________ 13,0000 3.900,0000de fabricação e validade, dados nutricionais selo de inspeção, máximo 1 kg pro embalagem, congelado, sem deformações. (99-01-3710)101 96,000 KG File de tilapia, congelado, de boa ________ 33,3700 3.203,5200qualidade, com selo de inspeção, data de validade, sem apresentar sujidade ou bolor. (99-01-3412)102 300,000 KG Filé simples, resfriado, de boa ________ 18,9000 5.670,0000qualidade, com pouca gordura, com selo 



 Item Quantidade

ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL OTACILIO COSTA CNPJ:Avenida Vidal RamosC.E.P.:
Unid

15.043.792/0001-5988540-000 - Otacílio Costa - SC
 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃOEspecificação

Telefone:  4932218000
 ANEXO   II Marca Preço Unit. Máximo

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  2/2016 - PR

Total Preço Máximo
3/20163/201618/04/201620/04/2016Folha:  9/16

de inspeção, sem apresentar sujidade ou bolor. (99-01-3413)103 60,000 KG Frango inteiro congelado, de boa ________ 7,9200 475,2000qualidade, selo de inspeção, data de fabricação e validade, selo de inspeção sanitaria, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3708)104 120,000 UN Gelatina diversos sabores, embalagem em ________ 1,4300 171,6000caixa 85 gr,  data de fabricação e validade, modo de preparo, dados nutricionais, sem apresentar deformidade. (99-01-3724)105 40,000 UN Goiabada bloco 300 gr (99-01-3428) ________ 5,5300 221,2000106 150,000 UN Hamburguer, embalagem plástica ________ 1,3700 205,5000individual, data de fabricação e validade, modo de preparo, dados nutricionais, de boa qualidade, selo de inspeção, sem apresentar deformidade. (99-01-3871)107 100,000 UN Kit feijoada, de boa qualidade, data de ________ 17,7000 1.770,0000fabricação e validade, selo de inspeção, maximo 1 kg por embalagem, embalado em plástico filme, não deve ter bolor (pé, joelho e pele). (99-01-6013)108 360,000 KG Laranja fruta, de boa qualidade e ________ 2,2000 792,0000tamanho, sem apresentar deformações. (99-01-3681)109 150,000 UN Leite aptamil, AR 0 a 2 anos, lata 800 ________ 58,6900 8.803,5000gr, deve conter dados nutricionais, mode de preparo, com registro do MS, sem deformações, com data de fabricação e validade, não devendo apresentar sujidade e bolor. (99-01-6014)110 160,000 UN Leite Milupa, lata 800 gr, deve conter ________ 22,0000 3.520,0000dados nutricionais, mode de preparo, com registro no MS, sem deformações, com data de fabricação e validade, não devendo apresentar sujidade  e bolor (99-01-6015)111 150,000 UN Leite NAN 0 a 2 anos, lata 800 gr, deve ________ 69,2000 10.380,0000conter dados nutricionais, modo de preparo, com registro no MS, sem deformações, com data de fabricação e validade, não devendo apresentar sujidade e bolor (99-01-6016)112 150,000 UN Leite nestogeno 0 a 2 anos, lata 800 gr, ________ 36,0000 5.400,0000deve conter dados nutricionais, mode de preparo, com registro no MS, sem deformações, com data de fabricação e validade, não devendo conter sujidade e bolor (99-01-6017)



 Item Quantidade

ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL OTACILIO COSTA CNPJ:Avenida Vidal RamosC.E.P.:
Unid

15.043.792/0001-5988540-000 - Otacílio Costa - SC
 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃOEspecificação

Telefone:  4932218000
 ANEXO   II Marca Preço Unit. Máximo

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  2/2016 - PR

Total Preço Máximo
3/20163/201618/04/201620/04/2016Folha:  10/16

113 500,000 UN Leite condensado, produto embalado em ________ 4,4900 2.245,0000caixa trata pack de 395 gr, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3641)114 60,000 UN Leite de cocô vidro 200 ml (99-01-3429) ________ 5,4400 326,4000115 60,000 UN Leite de soja original, produto embalado ________ 6,8500 411,0000em caixa treta pack de 1 lt, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3640)116 120,000 UN Leite em pó, produto embalado em lata de ________ 12,2100 1.465,2000400 gr, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor, fortificado com ferro, vitaminas A,C,D (99-01-3663)117 400,000 CX Leite longa vida UHT, produto embalado ________ 38,5100 15.404,0000em caixa tetra park de 1 lt, caixa com 12 und, registro no ministério da agricultura, não deve apresentar sujidade e bolor (99-01-6018)118 60,000 CAX Leite longa vida integral, caixa com 12 ________ 38,7300 2.323,8000unidades de 01 ltro (99-01-0567)119 120,000 KG Limão galego, de boa qualidade e tamanho, ________ 5,0300 603,6000 sem apresentar deformações. (99-01-3682)120 96,000 KG Linguiça, de boa qualidade, deve conter ________ 15,9000 1.526,4000dados nutricionais, data de fabricação e validade, selo de inspeção sanitaria, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3696)121 96,000 KG LINGUIÇA PURA (03-03-0922) ________ 24,1000 2.313,6000122 96,000 KG Linguicinha mista, de boa qualidade, ________ 12,0000 1.152,0000selo de inspeção, data de fabricação e validade, dados nutricionais, modo de preparo, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3697)123 340,000 KG Maça de boa qualidade e tamanho, sem ________ 4,4400 1.509,6000apresentar deformações (99-01-6019)124 200,000 UN Macarrão tipo espaguete ou parafuso, ________ 4,7600 952,0000embalagem de 1 kg, de boa qualidade. (99-01-3757)125 300,000 PCT Macarrão, produto em embalagem plástica ________ 5,5500 1.665,0000transparente de 1kg, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3621)126 160,000 UN Maionese pronta, produto embalado em ________ 5,6700 907,2000
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sache de 500 gr, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3666)127 160,000 UN Mamão de Boa Qualidade e tamanho, sem ________ 4,3900 702,4000apresentar deformações. (99-01-2567)128 60,000 KG manga fruta fresca, sem deformações, não ________ 5,4200 325,2000deve apresentar sujidade ou bolor (99-01-6020)129 120,000 UN Manteiga, embalagem plástica de 200 gr, ________ 6,7700 812,4000data de fabricação e validade, modo de preparo, dados nutricionais, de boa qualidade, sem apresentar deformidade. (99-01-3740)130 20,000 KG Maracujá, fruta fresca, sem deformações, ________ 5,9000 118,0000não deve apresentar sujidade ou bolor (99-01-6021)131 700,000 UN Margarina cremosa, produto embalado em ________ 6,0500 4.235,0000pote plástico de 500 gr, com sal, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3658)132 150,000 UN Massa para Lasanha pct 500gr, modo de ________ 5,8100 871,5000preparo, data de fabricação e validade sem apresentar sujidade e bolor. (99-01-2629)133 150,000 UN Massa para pastel. pacote 500 grs (99-01- ________ 5,5100 826,50000560)134 150,000 KG meio da asa, de boa qualidade data de ________ 17,2500 2.587,5000fabricação e validade, selo de inspeção maximo de 1 kg por embalagem congelado, sem deformação (99-01-6022)135 400,000 KG Melancia, de boa qualidade e tamanho, ________ 2,0300 812,0000sem apresentar deformações. (99-01-3683)136 160,000 UN Milho pipoca, embalagem plástica de ________ 2,8500 456,0000500gr, data de fabricação e validade, modo de preparo, dados nutricionais, de boa qualidade, sem apresentar deformidade. (99-01-3736)137 550,000 UN Milho verde, produto embalado em lata de ________ 2,7400 1.507,0000200 gr, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3650)138 60,000 UN Molho pronto de tomate, produto embalado ________ 3,1600 189,6000em sache de 340 gr, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, nçao deve apresentar sujidade 
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e bolor. (99-01-3659)139 1000,000 UN Mini bananinha, produto para coquetel, ________ 0,8000 800,0000de boa qualidade, fresco, sem deformações, não deve apresentar sujidade ou bolor, entregues em embalagem fechada, com no maximo 100 und. (99-01-6023)140 10000,000 UN Mini salgado, produto para coquetel ________ 0,4500 4.500,0000(bola de queijo, pastel, coxinha, risoles, salsicha enrolada, croquete), de boa qualidade, fresco, sem deformações, não deve apresentar sujidade ou bolor, entregues em embalagem fechada, com no maximo 100 und. (99-01-6024)141 2000,000 UN Mini sanduiche, produto para coquetel, ________ 0,5000 1.000,0000de boa qualidade, fresco, sem deformações, não deve apresentar sujidade ou bolor, entregues em embalagem fechada, com no maximo 100 und (99-01-6025)142 2000,000 UN Mini sonho, recheado, produto para ________ 0,5000 1.000,0000coquetel, de boa qualidade, fresco, sem deformações, não deve apresentar sujidade ou bolor, entregues em embalagem fechada, com no maximo 100 und (99-01-6026)143 2000,000 UN Mini pizza, produto para coquetel (99-01- ________ 0,5000 1.000,00005921)144 200,000 UN Morango, de boa qualidade, embalado em ________ 4,9000 980,0000bandeja, sem apresentar deformações. (99-01-3685)145 300,000 KG Mortadela - 1kg, devendo conter dados ________ 7,7400 2.322,0000nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-2575)146 120,000 UN Nata, embalagem plástica de 500 gr, selo ________ 5,3200 638,4000de inspeção, data de fabricação e validade, modo de preparo, dados nutricionais, de boa qualidade, sem apresentar sujidade e bolor (99-01-3741)147 500,000 UN Óleo de soja, produto embalado em ________ 5,2100 2.605,0000garrafa 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)148 2160,000 DZ Ovos amarelos, frescos, limpos, de boa ________ 5,3900 11.642,4000qualidade, embalagem de 12 unidades. (99-01-3637)
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149 300,000 KG Peito de frango, de boa qualidade, ________ 9,9200 2.976,0000máximo 1 kg por embalagem, data de fabricação e validade, selo de inspeção, dados nutricionais, congelada, sem deformações. (99-01-3707)150 500,000 UN Pão Bola 100gr, de boa qualidade, sem ________ 0,6500 325,0000apresentar sujidade e bolor. (99-01-2621)151 200,000 UN Pão de forma fatiado 500 gr, fabricação ________ 4,0000 800,0000do dia, sem deformações, não deve conter sujidade ou bolor. (99-01-6027)152 200,000 UN Pão de Forma tipo Milho - 500gr,  de boa ________ 4,0000 800,0000qualidade, sem apresentar sujidade e bolor. (99-01-2625)153 2000,000 UN pão de queijo, produto para coquetel, de ________ 0,6000 1.200,0000boa qualidade, fresco, sem deformações, não deve apresentar sujidade ou bolor, entreguesem embalagem fechada, com maximo 100 und. (99-01-6028)154 2000,000 KG Pão francês 50 Gr, fabricação do dia, ________ 8,5000 17.000,0000sem deformaçõe, não deve apresentar sujidade ou bolor (99-01-6029)155 1500,000 UN Pão para cachorro quente 50 gr (fresco, ________ 1,0000 1.500,0000com data de fabricação e validade, macio e embalado) (99-01-6030)156 1500,000 UN Pão para cachorro quente 30 gr (fresco, ________ 0,6500 975,0000com data de fabricação e validade, macio e embalado) (99-01-6031)157 200,000 KG Pepino, de boa qualidade e tamanho, sem ________ 4,4400 888,0000apresentar deformações. (99-01-3686)158 40,000 UN Pêssego em metades, lata 820 gr (99-01- ________ 11,2400 449,60003430)159 60,000 UN Pimenta em pó, embalagem de 30 gr, de ________ 3,5600 213,6000boa qualidade, data de fabricação e validade, modo de preparo, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3719)160 20,000 KG pimentão fresco, sem deformações, não ________ 5,5500 111,0000deve apresentar sujidade ou bolor (99-01-6032)161 30,000 KG Pinhão, sem deformações, bom tamanho, ________ 5,9000 177,0000não deve apresentar sujidade ou bolor. (99-01-6033)162 200,000 UN Pipoca para microondas sabores diversos ________ 3,0700 614,0000100gr. (99-01-3875)163 300,000 UN Pirulito diversos sabores, embalagem ________ 11,9500 3.585,0000plástica 1kg, sem apresentar deformidade. (99-01-3872)164 700,000 UN Pizza pronta, diversos sabores de 30 cm ________ 12,5000 8.750,0000de diâmetro (99-01-0563)165 160,000 UN Polentina, embalagem 500 gr, data de ________ 2,2400 358,4000fabricação e validade, modo de preparo, dados nutricionais, de boa qualidade, 
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sem apresentar deformidades (99-01-6034)166 120,000 UN Polvilho azedo, embalagem plástica de ________ 6,3600 763,20001kg, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, sem apresentar sujidade e bolor (99-01-3738)167 120,000 UN Polvilho doce, embalagem plástica de 1 ________ 5,7600 691,2000kg, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, sem apresentar sujidade e bolor. (99-01-3739)168 96,000 UN Presunto fatiado, resfriado, de boa ________ 7,3500 705,6000qualidade, data de fabricação e validade, sem deformidades, não deve apresentar sujidade e bolor (99-01-6035)169 200,000 UN pudim, sabores diversos, pct 35 gr (99- ________ 2,5500 510,000001-6036)170 400,000 KG Queijo fatiado, produto em embalagens ________ 15,4000 6.160,0000plasticas transparentes de 500gr, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, não deve apresentar deformações. (99-01-3698)171 200,000 KG Queijo, de boa qualidade, fresco, peça ________ 49,0000 9.800,0000de 2 kg, data de fabricação e validade, selo de inspeção. (99-01-3699)172 180,000 PCT Quirera, produto em embalagem plástica ________ 3,0900 556,2000transparente 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. (99-01-3627)173 120,000 UN Refrigerante lata, sabores diversos, ________ 2,9500 354,0000embalagem 350 ml (99-01-6037)174 800,000 UN Refrigerante vários sabores, embalado em ________ 5,8000 4.640,0000garrafa peti de 2 lts, de boa qualidade, data de fabricação e validade, dados nutricionais, sem apresentar deformidade (99-01-3720)175 200,000 UN Repolho, de boa qualidade e tamanho, sem ________ 4,4300 886,0000apresentar deformações. (99-01-3687)176 100,000 UN Requeijão bisnaga 400 gr, boa qualidade, ________ 10,5000 1.050,0000data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3733)177 160,000 UN Rucula maço, de boa qualidade e tamanho, ________ 1,4900 238,4000sem apresentar deformações. (99-01-3688)178 60,000 UN Sagu 500 gr (99-01-3432) ________ 4,5700 274,2000179 40,000 KG SAL GROSSO 1KG (03-06-0019) ________ 3,8700 154,8000180 160,000 PCT Sal refinado, produto em embalagem ________ 1,8100 289,6000plástica transparente de 1kg, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3629)



 Item Quantidade

ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL OTACILIO COSTA CNPJ:Avenida Vidal RamosC.E.P.:
Unid

15.043.792/0001-5988540-000 - Otacílio Costa - SC
 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃOEspecificação

Telefone:  4932218000
 ANEXO   II Marca Preço Unit. Máximo

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  2/2016 - PR

Total Preço Máximo
3/20163/201618/04/201620/04/2016Folha:  15/16

181 300,000 UN Salada em conserva vários tipos, produto ________ 6,8500 2.055,0000embalado em embalagem de vidro de 300 gr, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3660)182 96,000 KG Salame, de boa qualidade, selo de ________ 28,2000 2.707,2000inspeção, data de fabricação e validade, dados nutricionais, mode de preparo, não deve apresentar sujidade e bolor (99-01-6038)183 48,000 UN Salamoniaco, embalagem 100 gr, de boa ________ 2,2900 109,9200qualidade, data de fabricação e validade, modo de preparo, não deve apresentar sujidade. (99-01-3721)184 400,000 KG Salsichas, de boa qualidade, frescas, ________ 8,3000 3.320,0000embaladas em plasticos filme, refriadas, máximo 1 kg por embalagem, data de fabricação e validade, não deve ter bolor. (99-01-3700)185 600,000 UN Sanduiche Natural, 03 fatias sobrepostas ________ 5,9000 3.540,0000de pão de sanduiche, com frango desfiado, maionese, milho, tomate, alface, embrulhado em plastico filme, de boa qualidade. (99-01-3855)186 60,000 UN Sardinha óleo e molho, lata de 125 grs ________ 3,7500 225,0000(99-01-0336)187 96,000 UN Sopa instantânea, produto em sache de ________ 4,2000 403,2000170 gr, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade, modo de preparo, de boa qualidade, não deve apresentar sujidade e bolor (99-01-6039)188 48,000 UN Suco concentrado de frutas vidro 500 ml ________ 9,1800 440,6400(99-01-3433)189 1000,000 PCT Suco em pó, produto em embalagem de 35 ________ 1,3500 1.350,0000gr, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3624)190 160,000 UN Suco pronto natural, produto embalado em ________ 5,9100 945,6000caixa trata pack de 1 lt, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3642)191 96,000 UN Suspiro, produto embalado em embalagem ________ 4,9500 475,2000plástica transparente de 200 gr, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3643)
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192 360,000 KG Tangerina, de boa qualidade e tamanho, ________ 3,9900 1.436,4000sem apresentar deformações. (99-01-3689)193 160,000 UN Tempero pronto completo, produto ________ 3,6200 579,2000embalado em embalgem pote plastico de 300 gr, deve conter dados nutricionais, com data de fabricação e validade (99-01-6040)194 180,000 UN Tempero em pó, produto em embalagem ________ 4,2500 765,0000sache de 60 gr, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade, não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3644)195 340,000 KG Tomate, de boa qualidade e tamanho, sem ________ 4,6600 1.584,4000apresentar deformações. (99-01-2790)196 60,000 KG Uva de italia, de boa qualidade, fresca, ________ 14,5000 870,0000sem deformações, não deve apresentar sujidade ou bolor (99-01-6041)197 120,000 UN Vinagre, embalado em garrafa peti de 900 ________ 2,5100 301,2000ml, de boa qualidade, data de fabricação e validade, sem apresentar deformidade. (99-01-3722)198 360,000 UN Walfer vários sabores, produto embalado ________ 2,4900 896,4000em pacotes de 150 grs, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, de boa qualidade, com data de fabricação e validade. não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3632)199 600,000 UN X-SALADA ( com pão fresco, macio, ________ 8,5000 5.100,0000tamanho padrão, contendo hambúrguer, presunto, queijo, alface, tomate, milho, ervilha, batata palha, maionese e catchup, entregues em embalagens de isopor individuais (99-01-6042)200 320,000 PCT Açucar refinado tipo 1, produto em ________ 17,4200 5.574,4000embalagem plástica transparente de 5 kg, deve conter dados nutricionais, de boa qualidade, com data de fabricação e validade não deve apresentar sujidade e bolor. (99-01-3630)201 200,000 UN farinha de milho, arroz, aveia e ________ 13,2800 2.656,0000multicereais, embalagem com 400 gr, para alimentação infantil, deve conter dados nutricionais, data de fabricação e validade. (99-01-6043) (Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 383.764,5000


