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1Item Lote: 1 180,00  Quantidade KgUnid Abacate Produto sadio, limpo e de Especificação _________Marca 15,9900Preço Unit. Máximo 2.878,2000Total Preço Máximoprimeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado para o consumo da semana. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (10592)2 320,00  und ABACAXI.  Produto sadio, limpo e de _________ 6,9400 2.220,8000primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado para o consumo da semana. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (15702)3 620,00  Kg AMEIXA JAPONESA.. Produto sadio, limpo _________ 8,4900 5.263,8000e de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado, de aparência fresca. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (15617)4 3.600,00  Kg BANANA PRATA. Produto sadio, limpo e _________ 5,7400 20.664,0000de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (10399)5 720,00  Kg Caqui café ou chocolate. Produto sadio, _________ 8,4400 6.076,8000 limpo e de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (10602)6 180,00  Kg GOIABA VERMELHA..Produto sadio, limpo _________ 12,4900 2.248,2000e de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado, de aparência fresca. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades 
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aderidos à casca. (15618)7 180,00  Kg KIWI.. Produto sadio, limpo e de _________ 26,4500 4.761,0000primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (15619)8 2.300,00  Kg LARANJA. Produto sadio, limpo e de _________ 3,3900 7.797,0000primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado, de aparência fresca. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (10454)9 2.000,00  Kg MAÇÃ (Tipo Fugi ou Gala). A variedade _________ 6,4900 12.980,0000a ser entregue dependerá da safra. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado, de aparência fresca. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (10459)10 1.200,00  Kg MAMÃO. Produto sadio, limpo e de _________ 8,9800 10.776,0000primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado, de aparência fresca. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (12304)11 300,00  Kg MELANCIA.. Produto de primeira _________ 2,2400 672,0000qualidade, redonda e graúda. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado, de aparência fresca. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (15621)12 340,00  Kg MELÃO. Produto sadio, limpo e de _________ 6,9900 2.376,6000primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado, de aparência fresca. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (10466)13 280,00  Kg PERA JAPONESA.. Produto sadio, limpo e _________ 9,7400 2.727,2000
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de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado, de aparência fresca. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca (15622)14 680,00  Kg PESSEGO.. Produto sadio, limpo e de _________ 7,9400 5.399,2000primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado, de aparência fresca. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (15623)15 920,00  Kg PONKAN. Produto sadio, limpo e de _________ 5,2400 4.820,8000primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado, de aparência fresca. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (10477)106 700,00  Kg MANGA ROSA. Produto sadio, limpo e de _________ 6,9900 4.893,0000primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado, de aparência fresca. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (15704)16 Lote: 2 380,00  Kg ABOBRINHA ITALIANA.  Produto sadio, _________ 3,9900 1.516,2000limpo e de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado para o consumo da semana. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (12308)17 220,00  Kg AIPIM (Tipo branco ou amarelo). _________ 7,4900 1.647,8000Produto fresco e sem casca, congelado e não fibrosa, isenta de umidade, firma e compacta, sabor e cor próprios da espécie. Embalagem contendo 1 kg. (10392)18 600,00  und Alface lisa/crespa. Produto de _________ 2,4900 1.494,0000primeira qualidade, sadio devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de 
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fertilizantes, sujividades, parasitas e larvas. (10597)19 40,00  Kg Alho Bulbo inteiro, de boa qualidade, _________ 18,9900 759,6000firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, isento de sujidades, parasitas e larvas. (10598)20 420,00  Kg BATATA DOCE. Produto sadio, limpo e de _________ 3,9400 1.654,8000primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (10402)21 1.400,00  Kg BATATA INGLESA (Tipo Monalisa) Produto _________ 3,7400 5.236,0000sadio, limpo e de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (10403)22 200,00  Kg BATATA SALSA. Produto sadio, limpo e _________ 10,4400 2.088,0000de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (13273)23 440,00  Kg BETERRABA. Produto sadio, limpo e de _________ 4,2400 1.865,6000primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (10405)24 380,00  und Brócolis hortaliça fresca, de primeira _________ 4,4900 1.706,2000qualidade. Acondicionado em embalagens individuais de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades. Cada unidade pesando em média 400 gramas. (10601)25 600,00  Kg CEBOLA (Tipo Branca). Produto sadio, _________ 3,7400 2.244,0000limpo e de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à 
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casca. (10421)26 560,00  Kg CENOURA. Produto sadio, limpo e de _________ 4,7400 2.654,4000primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (10422)27 420,00  Kg CHUCHU. Produto sadio, limpo e de _________ 3,7400 1.570,8000primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (10671)28 280,00  maço Couve Manteiga. Produto in natura, sem _________ 6,5000 1.820,0000sinais de umidade, ideal para o consumo da semana.  Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades. Maços contendo 250 gramas. (10604)29 460,00  und Couve-Flor. Hortaliça fresca, de _________ 5,4900 2.525,4000primeira qualidade. Acondicionado em embalagens individuais de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades. Cada unidade pesando em média 400 gramas. (10605)30 200,00  Kg FEIJÃO DE VAGEM.  Produto sadio, limpo _________ 14,9900 2.998,0000e de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado, de aparência fresca. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (10447)31 200,00  Kg MORANGA CABUTIA.. Produto sadio, limpo _________ 2,4900 498,0000e de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. (15624)32 120,00  Kg REPOLHO ROXO.. Tamanho médio, fresco, _________ 3,4900 418,8000de primeira qualidade, limpo, coloração uniforme, aroma, cor e sabor tímicos da espécie; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície. Não deve apresentar lesões 



 Item Quantidade

ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS                CNPJ:Rua Selmo Heck, 2405C.E.P.:
Unid

01.613.853/0001-6189634-000 - Brunópolis - SC
 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃOEspecificação

Telefone:  556-0020
 ANEXO   IV Marca Preço Unit. Máximo

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  3/2022 - PR

Total Preço Máximo
4/20224/202220/01/202220/01/2022Folha:  6/18

de origem física, mecânica ou biológica. (15625)33 260,00  Kg REPOLHO VERDE Tamanho médio, fresco, _________ 2,9900 777,4000de primeira qualidade, limpo, coloração uniforme, aroma, cor e sabor tímicos da espécie; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície. Não deve apresentar lesões de origem física, mecânica ou biológica. (15626)34 200,00  und TEMPERINHO VERDEO mesmo deve conter _________ 3,4900 698,0000cebolinha e salsinha. Produto de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento. Fruto fresco, de tamanho médio, com características íntegras, limpo, coloração uniforme; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Peso mínimo por maços 150 gramas (15627)35 1.400,00  Kg TOMATE. Produto de primeira qualidade, _________ 7,9400 11.116,0000grau médio de amadurecimento. Fruto fresco, de tamanho médio, com características íntegras, limpo, coloração uniforme; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar lesões de origem física, mecânica ou biológica. (10485)36 Lote: 3 2.100,00  Kg CARNE BOVINA (Tipo Coxão Mole). Sem _________ 39,6600 83.286,0000osso, limpa, sem nervos, tendões e gorduras aparentes, com cor vermelho cereja, elástica, firme e com odor característico. Deve apresentar certificado de inspeção SIF. Deve apresentar-se em embalagem íntegra, adequada e resistente, com rotulagem especificando o peso, tipo da carne, data de fabricação, data de validade. Embalagem contendo 1 kg. (12213)37 1.400,00  Kg CARNE BOVINA MOÍDA (Tipo Moída). Sem _________ 29,9900 41.986,0000osso, limpa, sem nervos, tendões e gorduras aparentes, com cor e odor característico. Deve apresentar certificado de inspeção SIF. Deve apresentar-se em embalagem íntegra, adequada e resistente, com rotulagem especificando o peso, tipo da carne, data de fabricação, data de validade. 
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Embalagem contendo 1 kg. (10417)38 1.700,00  Kg CARNE SUÍNA (Tipo Lombo). Deve _________ 18,8300 32.011,0000apresentar odor e cor característicos, acondicionado em embalagem de 1 kg, íntegra, adequada e resistente, com rotulagem especificando o peso, tipo de carne, data de fabricação, data de validade, e com registro de inspeção animal. (10420)39 1.800,00  Kg CARNE DE FRANGO (Tipo Coxa e sobrecoxa/ _________ 9,1300 16.434,0000 sem dorso). Produto proveniente de espécie sadia, sob inspeção veterinária, congelados a -18ºC ou inferior. Armazenados em embalagens individuais, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, SIF e peso. (10419)40 440,00  Kg CARNE DE FRANGO (Tipo Sassami). _________ 19,1300 8.417,2000Produto proveniente de espécie sadia, sob inspeção veterinária, congelados a -12ºC. Armazenados em embalagens plástica, flexível, resistente, atóxica. Na embalagem deve constar: identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, SIF e peso. Embalagem contendo 1 kg. (10418)41 Lote: 4 820,00  Kg Filé de Tilapia. Deve apresentar _________ 42,9900 35.251,8000certificado de inspeção SIF. Deve apresentar-se em embalagem íntegra, adequada e resistente, com rotulagem especificando o peso, tipo da carne, data de fabricação, data de validade. Embalagem contendo 1 kg. (10603)51 Lote: 5 40,00  und AÇUCAR CRISTAL..Produto de primeira _________ 21,9000 876,0000qualidade, em forma cristalizada, em grãos uniformes e transparentes.  O produto deve estar acondicionado em embalagens integras e invioladas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.  Data de validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega do produto. Embalagem contendo 05 Kg. (15634)52 380,00  Pct AÇÚCAR REFINADO. Produto de primeira _________ 22,4400 8.527,2000qualidade, em forma cristalizada, em grãos uniformes e transparentes.  O produto deve estar acondicionado em embalagens integras e invioladas, com identificação do produto, marca do 
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fabricante, data de fabricação e prazo de validade.  Data de validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega do produto. Embalagem contendo 05 Kg. (14968)59 Lote: 6 220,00  Pct BISCOITO SALGADO (Tipo Cream Cracker). _________ 5,3700 1.181,4000*Produto de primeira qualidade. Produto não poderá apresentar umidade, ou biscoitos quebrados, o mesmo deve apresentar-se integro, crocante, com sabor e odor agradável. A embalagem deve estar intacta, vedada e deve constar prazo de validade de no mínimo 6 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 400 gramas. (14974)60 180,00  Pct BISCOITO SALGADO (Tipo Gergelim).  _________ 6,0700 1.092,6000*Produto a base de farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, gergelim, açúcar e sal. O produto deve apresentar-se íntegro, crocante, com sabor e odor agradável, a embalagem deve estar intacta, bem vedada, e deve constar prazo de validade de no mínimo 6 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 400 gramas. (14975)61 180,00  Pct BISCOITO DOCE (tipo rosca: leite, coco _________ 6,5700 1.182,6000ou chocolate).   *Produto de primeira qualidade. Produto não poderá apresentar umidade, ou biscoitos quebrados, o mesmo deve apresentar-se integro, crocante, com sabor e odor agradável. A embalagem deve estar intacta, vedada e deve constar prazo de validade de no mínimo 6 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 400 gramas. (14976)62 220,00  Pct BISCOITO DOCE (tipo leite). Produto de _________ 6,0700 1.335,4000primeira qualidade. Produto não poderá apresentar umidade, ou biscoitos quebrados, o mesmo deve apresentar-se integro, crocante, com sabor e odor agradável. A embalagem deve estar intacta, vedada e deve constar prazo de validade de no mínimo 6 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 400 gramas. (14977)100 Lote: 7 720,00  Dz OVOS DE GALINHA (tipo classe A). _________ 7,8400 5.644,8000Brancos de primeira qualidade, sem 
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rachaduras, limpos com capacidade para 01 dúzia, identificada com rótulo conforme legislação vigente contendo prazo de validade de no mínimo 01 mês após a data de entrega. (10474)92 Lote: 8 140,00  Pct MASSA COM OVOS (Tipo cabelo de anjo). _________ 5,2500 735,0000* O produto deve estar acondicionado em pacotes de polietileno intacto, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 500 gramas. (15015)93 600,00  Pct MASSA COM OVOS (Tipo Talharim). * O _________ 4,8900 2.934,0000produto deve estar acondicionado em pacotes de polietileno intacto, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 500 gramas. Embalagem contendo 500 gramas. (15017)94 540,00  und MASSA COM OVOS.. (Tipo Rigatoni ou _________ 3,9400 2.127,6000Penne). O produto deve estar acondicionado em pacotes de polietileno intacto, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 500 gramas. (15642)95 540,00  Pct MASSA COM OVOS (Tipo parafuso ou _________ 4,6700 2.521,8000Gravata). ** O produto deve estar acondicionado em pacotes de polietileno intacto, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 500 gramas. Embalagem contendo 500 gramas. (15018)96 400,00  Pct MASSA COM OVOS (Tipo Espaguete). ** O _________ 3,9400 1.576,0000produto deve estar acondicionado em pacotes de polietileno intacto, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 500 gramas. (15019)43 Lote: 9 1.500,00  und BEBIDA LACTEA UTH ( ACHOCOLATADO)). _________ 1,3900 2.085,0000
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Produto de primeira qualidade. Armazenados em embalagem tetra pak integra e inviolada, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 200 ml. (15629)46 4.200,00  Lt LEITE UHT INTEGRAL. Produto de _________ 3,8700 16.254,0000primeira qualidade. Armazenados em embalagem tetra pak integra e inviolada, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 01 litro. (15008)47 120,00  Lt LEITE ZERO LACTOSE. **Produto de _________ 5,2200 626,4000primeira qualidade. Armazenados em embalagens tetra pak integra e inviolada, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Data de validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega do produto. Embalagem contendo 01 litro. (15009)50 30,00  und AÇAFRÃO..Produto de primeira qualidade. _________ 3,2500 97,5000  Peso mínimo por embalagem 20 gramas. (15632)54 60,00  Pct AMIDO DE MILHO. *Produto de primeira _________ 5,4900 329,4000qualidade, não deve estar úmida, fermentada ou rançoso. A embalagem deve estar intacta e bem vedada e deve constar prazo de validade de no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 500 gramas. (14970)55 40,00  Pct ARROZ INTEGRAL. ** Produto de primeira _________ 4,7400 189,6000qualidade, classe longo fino, tipo 01. Sem presença de carunchos ou impurezas.  O produto deve estar acondicionado em embalagens integras e invioladas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.  Data de validade mínima de 04 meses a partir da data de entrega do produto. Embalagem contendo 01 Kg. (14971)57 4.000,00  und BARRA CEREAL.. Produto de primeira _________ 1,9500 7.800,0000qualidade, com prazo de validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega do produto. Embalagem individual de 25 gramas. (15635)
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64 40,00  und CANELA EM PÓ. *Produto com _________ 5,7400 229,6000identificação, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 30g. (14979)65 40,00  Pct CANELA EM RAMA. Produto com _________ 5,5900 223,6000identificação, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 10g. (14980)66 280,00  Pct CANJICA DE MILHO (Tipo amarela). * O _________ 5,2900 1.481,2000produto deve estar acondicionado em pacotes de polietileno transparente e intacto, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 500g. (14981)67 480,00  Pct CANJIQUINHA. O produto deve estar _________ 4,2900 2.059,2000acondicionado em pacotes de polietileno transparente e intacto, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 500g. (14982)69 300,00  Cxa CHÁ MATE (Sabores: Camomila, hortelã, _________ 4,1700 1.251,0000erva doce, abacaxi e ou maçã).   Produto com identificação, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 15 sachês. (14984)70 120,00  Cxa CHÁ MATE TOSTADO NATURAL.  *Produto _________ 4,4900 538,8000com identificação, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 20 sachês. (14985)71 30,00  Pct COCO RALADO. * Produto de primeira _________ 3,9900 119,7000qualidade com identificação, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 100g. (14986)72 80,00  Pct COLORÍFÍCO EM PÓ. * Produto de _________ 3,6400 291,2000primeira qualidade, armazenados em embalagens intactas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade com no mínimo 6 meses após a data de entrega. Embalagem contendo 500g. (14987)73 60,00  Pct CRAVO DA INDIA. CRAVO DA INDIA. _________ 2,8900 173,4000Produto com identificação, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 20g. (14988)74 260,00  und CREME DE LEITE. * Produto de primeira _________ 3,1900 829,4000qualidade, do tipo UHT. Contendo 
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identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 03 meses após a data de entrega. Embalagem contendo 200 gramas. (14989)77 30,00  und ESSENCIA BAUNILHA.. Produto com _________ 3,5900 107,7000identificação, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 30 ml. (15640)79 220,00  Pct FARINHA DE MILHO. Produto enriquecido _________ 4,9700 1.093,4000com ferro e ácido fólico. Não deverá apresentar resíduo e impurezas, bolor ou cheiro não característico. O produto deve estar acondicionado em pacotes de polietileno transparente e intacto, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 01 kg. (14994)81 40,00  Pct FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. * Produto _________ 4,9900 199,6000de primeira qualidade, não deve estar úmida, fermentada ou rançoso. A embalagem deve estar intacta e bem vedada e deve constar prazo de validade de no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 01 Kg. (14996)82 40,00  Pct FARINHA DE MANDIOCA (Tipo branca). * _________ 5,3000 212,0000Produto de primeira qualidade, não deve apresentar resíduos e impurezas, bolor ou cheiro não característico, o produto deve estar condicionado em pacotes intactos, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e data de validade, com no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 01 Kg. (14997)88 240,00  und LEITE CONDENSADO. Produto de boa _________ 5,7900 1.389,6000qualidade. Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. Armazenados em embalagem integra e inviolada, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 03 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 395 gramas. (15007)90 40,00  Pct LOURO. ** Produto com identificação, _________ 2,7900 111,6000marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
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Embalagem contendo 20g. (15012)97 40,00  Pct MILHO DE PIPOCA. ** Produto com _________ 4,4900 179,6000identificação, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 500 gramas. (15021)99 40,00  und ORÉGANO..Produto com identificação, _________ 2,7900 111,6000marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.  Peso mínimo por embalagem 20 gramas. (15644)101 420,00  Pct POLVILHO AZEDO. ** Produto de primeira _________ 4,9200 2.066,4000qualidade, acondicionado em pacotes de polietileno intacto, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 6 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 500 gramas. (15024)102 260,00  Kg SAL. Produto refinado, iodado, em _________ 1,7900 465,4000embalagem atóxica, transparente, inviolada, sem umidade. Embalagem contendo 01 Kg. (15026)103 120,00  Pct SAGU. Produto de primeira qualidade, _________ 4,7200 566,4000acondicionado em pacotes de polietileno intacto, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 500 gramas. (15027)105 240,00  und VINAGRE MAÇÃ. Produto de primeira _________ 3,9900 957,6000qualidade, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. Embalagem com 750 ml. (15030)63 Lote: 10 700,00  Pct CAFÉ. *Produto torrado e moído _________ 15,1900 10.633,0000tradicional, embalado a vácuo, com selo de pureza da ABIC. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar prazo de validade de no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 500 gramas. (14978)44 Lote: 11 1.300,00  Pct IOGURTE COM POLPA DE FRUTA * (sabores _________ 6,4400 8.372,0000coco, morango ou vitaminas de frutas). Armazenados em embalagem integra e inviolada, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no 
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mínimo 01 mês a partir da data de entrega do produto. Embalagem contendo 900 ml. (15005)45 100,00  und IOGURTE DE POLPA DE FRUTA ZERO LACTOSE. _________ 8,9400 894,0000  * Produto de primeira qualidade. Armazenados em embalagens integra e inviolada, com identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. Data de validade mínima de 01 mês a partir da data de entrega do produto. Embalagem contendo 830 ml. (15006)49 80,00  und ACHOCOLATADO EM PÓ 50% CACAU. Produto _________ 7,9900 639,2000de primeira qualidade, alta solubilidade, a base de cacau em pó.  O produto deve estar acondicionado em embalagens integras e invioladas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.  Data de validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega do produto. Embalagem contendo 400g. (14966)53 80,00  Pct AMENDOIM. *Produto de primeira _________ 7,1700 573,6000qualidade, sem presença de carunchos ou impurezas.  O produto deve estar acondicionado em embalagens integras e invioladas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.  Data de validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega do produto. Embalagem contendo 500 gramas. (14969)75 150,00  und DOCE EM PASTA (Tipo geléia de frutas). _________ 9,9000 1.485,0000* A embalagem deve estar intacta, bem vedada, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 03 meses após a entrega do produto. Embalagem contendo 900g. (14990)76 130,00  und DOCE DE LEITE (Tipo Mu Mu). DOCE DE _________ 10,6400 1.383,2000LEITE (Tipo Mu Mu). A embalagem deve estar intacta, bem vedada, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 03 meses após a entrega do produto. Embalagem contendo 01 Kg. (14991)78 120,00  Pct FARINHA DE BIJU. O produto deve estar _________ 8,4400 1.012,8000acondicionado em pacotes de polietileno transparente e intacto, com identificação do produto, marca do 
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fabricante, data de 0fabricação e prazo de validade, com no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 01 kg. (14993)83 60,00  Pct FARINHA MULTICEREAIS PRÉ COZIDO COM _________ 9,9000 594,0000PROBIÓTICOS (Tipo mucilon). Produto a base de milho, trigo e arroz, adicionado de vitaminas e sais minerais em pó. O produto deve estar condicionado em pacote de polietileno transparente e intacto, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 6 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 400g. (14998)84 380,00  Kg FEIJÃO CARIOCA.  * Produto tipo 01, _________ 8,9900 3.416,2000selecionado da última safra. Os grãos devem ser limpos, isentos de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Deve estar em embalagem de plástico transparente e constar no rótulo o registro do ministério da agricultura, além de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 01 Kg. (15000)85 900,00  Kg FEIJÃO PRETO. * Produto tipo 01, _________ 7,9900 7.191,0000selecionado da última safra. Os grãos devem ser limpos, isentos de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Deve estar em embalagem de plástico transparente e constar no rótulo o registro do ministério da agricultura, além de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 01 Kg. (15001)86 170,00  und FERMENTO BIOLÓGICO. * Produto seco e _________ 6,6900 1.137,3000instantâneo. Armazenado em embalagens íntegras e invioladas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 04 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 125 gramas. (15002)87 170,00  und FERMENTO QUÍMICO. * Produto armazenado _________ 7,6400 1.298,8000em embalagens íntegras e invioladas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 04 meses após a data de entrega do produto. 
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Embalagem contendo 250 gramas. (15003)89 60,00  Pct LENTILHA. ** Classe graúda tipo 1, _________ 9,0400 542,4000isenta de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécie. O produto deve estar acondicionado em pacotes de polietileno, transparente e intacto, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 6 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 500 gramas. (15011)91 110,00  und MARGARINA VEGETAL. ** Produto cremoso _________ 7,9400 873,4000sem sal, com teor lipídico de 65% a 85%, não deve conter em sua composição gordura do tipo trans. Produto deve estar acondicionado em embalagem intacta, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 03 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 500 gramas. (15014)98 1.000,00  und ÓLEO DE SOJA. ** Produto de primeira _________ 9,8700 9.870,0000qualidade, acondicionados em embalagens intactas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 900 ml. (15022)107 300,00  und QUEIJO ZERO LACTOSE.  Produto de _________ 8,4900 2.547,0000primeira qualidade, de boa procedência com cor e odor característico. O produto deve estar acondicionado em embalagens integras e invioladas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.  Data de validade mínima de 01 mês a partir da data de entrega do produto. Embalagem contendo 150 gramas. (15025)108 100,00  und MANTEIGA SEM SAL.. O produto deve _________ 10,9400 1.094,0000estar acondicionado em embalagens intactas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade com no mínimo 01 mês após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 200 gramas. (15641)104 Lote: 12 600,00  und SUCO DE UVA CONCENTRADO Produto de _________ 14,1400 8.484,0000
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primeira qualidade, em embalagens intactas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 03 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 1,5 litro. (15645)42 Lote: 13 200,00  und PRESUNTO COZIDO FATIADO (Sem Capa de _________ 33,9500 6.790,0000Gordura). Fatias finas (média de 15 gramas). De boa procedência e qualidade. O produto deve estar acondicionado em pacotes de polietileno intacto, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 01 mês após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 01 Kg. (15628)48 200,00  und QUEIJO FATIADO..Produto de primeira _________ 39,9900 7.998,0000qualidade, de boa procedência com cor e odor característico. O produto deve estar acondicionado em embalagens integras e invioladas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.  Data de validade mínima de 01 mês a partir da data de entrega do produto. Embalagem contendo 01 Kg. (15631)56 Lote: 14 480,00  Pct ARROZ PARBOLIZADO. Produto de primeira _________ 17,9400 8.611,2000qualidade, classe longo fino tipo 01. Sem presença de caruncho ou impurezas. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar prazo de validade de no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 05kg. (14972)58 Lote: 15 140,00  Kg BANHA SUINA (Origem animal - tipo _________ 15,4400 2.161,6000porco).  A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar prazo de validade de no mínimo de 30 dias a partir da data de entrega. Embalagem contendo 01 kg. (15636)68 1.000,00  Pct CEREAL MATINAL(Tipo sucrilhos). Flocos _________ 15,9000 15.900,0000de milho com açúcar, enriquecido com vitaminas e minerais. Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico, a embalagem deve estar intacta bem 
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vedada e deve constar data de validade de no mínimo 3 meses após a data de entrega. Embalagem contendo 01 Kg. (15637)80 280,00  Pct FARINHA DE TRIGO. * Produto de _________ 17,7400 4.967,2000primeira qualidade, branca, enriquecida com ferro e ácido fólico, sem umidade, não endurecida, isenta de mofo, bolor ou sujidades.  A embalagem deve estar intacta e bem vedada e deve constar prazo de validade de no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo 05 Kg. (14995) (Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 539.472,8000


