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1Item Lote: 1 950,00  Quantidade undUnid ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO. Especificação _________Marca 9,9000Preço Unit. Máximo 9.405,0000Total Preço MáximoProduto de primeira qualidade, alta solubilidade, enriquecido com vitaminas B1, B2, B3 e B6. 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 1 kg. (13320)2 950,00  und AÇÚCAR REFINADO AÇÚCAR REFINADO. _________ 22,9000 21.755,0000Produto processado da cana-de-açúcar com moagem refinada. Não deve apresentar sujidades, umidade, bolor, rendimento insatisfatório. 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 5 kg. (13321)3 950,00  Pct Arroz Parbolizado Produto de primeira _________ 19,9000 18.905,0000qualidade, 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 5 kg. (14843)4 950,00  und BISCOITO SALGADO (Tipo integral). _________ 4,9900 4.740,5000Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido e ou fécula com outros ingredientes. Deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas. São rejeitados os biscoitos ou bolachas mal cozidas, queimadas de caracteres organolépticos anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega do produto. Embalagem contendo 400 á 500 gramas. (15919)5 950,00  und BOLACHA DOCE (tipo sortida).  BOLACHA _________ 13,9000 13.205,0000DOCE (tipo sortida). Composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de 
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polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 1,000 a 1,400 kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade e quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. (15920)6 950,00  Pct CAFÉ. Produto torrado e moído _________ 11,9000 11.305,0000tradicional, 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. (14842)7 950,00  uni DOCE EM PASTA (Tipo Geléia de Frutas). _________ 6,9900 6.640,5000A embalagem deve estar intacta, bem vedada, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima 03 meses após a entrega do produto. Embalagem contendo 900 gramas. (10436)8 950,00  und FARINHA DE BIJU (Tipo amarela). O _________ 8,9000 8.455,0000produto 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 1 kg. (15921)9 950,00  Pct Farinha de Milho Especial. Produto _________ 23,9000 22.705,0000fortificado em ferro e ácido fólico. Em embalagem plástica, resistente, fléxivel, atóxica, em pacotes de 05 kg. Com validade mínima de 6 meses, contendo registro no Ministério da Agricultura ou no Ministério da Saúde. (9855)10 950,00  Pct FARINHA DE TRIGO. Produto de primeira _________ 18,9000 17.955,0000qualidade, 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. (14844)11 1.900,00  Pct FEIJÃO PRETO. Produto tipo 01, _________ 8,5000 16.150,0000
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selecionado 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 1 kg. (14845)12 1.900,00  und LEITE EM PÓ INTEGRAL. Composto lácteo _________ 9,9000 18.810,0000integral instantâneo foti+, rico em ferro, zinco e vitaminas A, C e D. Fonte de cálcio e proteínas. Armazenados em embalagens integra e inviolada, 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 400 gramas. (10609)13 1.900,00  Pct MASSA ALIMENTÍCIA (Tipo Espaguete). _________ 5,9000 11.210,0000Produto de primeira qualidade, tipo seca, com ovos. Pacote de 1 kg. Produto de sêmola com ovos pasteurizados, produzido da farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovo pasteurizado e corante natural de urucum e cúrcuma, contendo Pró-vitamina A, adicionados com água e submetidos a processo tecnológico adequado. O produto deve estar acondicionado em embalagem primária plástica de polietileno atóxico, devidamente lacrado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. (10614)14 1.900,00  uni ÓLEO DE SOJA. Produto de primeira _________ 9,9000 18.810,0000qualidade, 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. (10472)15 950,00  und QUIRERA fina de milho. Embalagem de 1 _________ 5,9000 5.605,0000kg. (13322)16 950,00  Pct SAL. Produto refinado, iodado, em _________ 1,9900 1.890,5000embalagem atóxica, transparente, inviolada, sem umidade. Embalagem contendo 1 kg. ** Marca de Referência: Diana, Cisne ou Garça. (10482)17 950,00  und VINAGRE BRANCO. Produto de primeira _________ 1,9900 1.890,5000



 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   V Marca Preço Unit. Máximo

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  7/2022 - PR

Total Preço Máximo
13/202213/202223/02/202223/02/2022Folha:  4/4

qualidade, armazenados em embalagens de 900ml. (10027) (Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 209.437,0000


