MUNICIPIO DE PEDRA AZUL
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA
Nº Processo: 48 - 24 / 2018

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação:

Menor Preço

Página 1 de 10

Balizamento: Por Item

Objeto: o Registro de Preços para a aquisição, mediante demanda da SMAS, de gêneros alimentícios.

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Razão Social/Nome: ............................................................................................................................................................... CNPJ/CPF: ...............................................................................................
Endereço: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dados Bancários: Banco: ..................................................................................... Agência: ..................................... Conta: ..................................... Telefone: (..............).....................................
Representante Legal: ............................................................................................................................................................. CPF: .........................................................................................................

Item

Código

1

17825

2

25291

3

4

25293

25384

5

25302

6

25305

Material/Serviço
ABOBORA DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM RACHADURAS RUPTURAS OU
FALHAS NA CASA GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO
ACHOCOLATADO EM PÓ Achocolatado em pó, contendo Açúcar, cacau, extrato
de malte, sal, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, vitaminas (A, B1, B2, B6,
C, D3, e PP), estabilizante, lecitina de soja e aromatizantes. Contendo glúten,
vitaminado, obtidas de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas,
de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos
vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor
doce, próprio, embalagem 1 kg. Embalagem em polietileno própria do fabricante.
AÇÚCAR CRISTAL Sacarose obtida a partir do caldo de cana de açúcar
(Saccharumofficinarum L.). Cristal, branco, aspecto granuloso fino a médio, isento
de matéria terrosa,livre de umidade e fragmentos estranhos. Acondicionada em
embalagem de polietileno, transparente, original do fabricante. Embalagem plástica
com 5 kg/cada.
ALHO - Em cabeça boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem físicas ou
mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvidos. Tipo Branco.
AMENDOIM TORRADO, pacote com 500 gramas - amendoim; torrado; sem pele;
constituído de grãos inteiros, sãos, limpos e de primeira qualidade; sem
fermentação e mofo; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 06
meses a contar da entrega. Acondicionado em saco plástico transparente, atóxicopacote.
ARROZ BRANCO Subgrupo polido, classe longo, fino, agulha, TIPO 1, isento de

Marca

Unidade

Qtde

QUILOGR

200,0000

Kg

2000,0000

Pacote

200,0000

Kg

300,0000

Pacote

100,0000

Pacote

560,0000

Preço Unit.

Preço Total
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Balizamento: Por Item

Objeto: o Registro de Preços para a aquisição, mediante demanda da SMAS, de gêneros alimentícios.

Item

Código

Material/Serviço

Marca

Unidade

Qtde

matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, com grãos inteiros.
Acondicionado em embalagem de polietileno, transparente original do fabricante.
Embalagem de 5 kg.

7

25884

8

11848

9

25387

10

11850

11

25311

12

25317

13

25319

AZEITONA VERDE EM SACHÊ DE 175 GR., simples, selecionadas, grãos
uniformes, tamanhos médios, firme verde oliva, livres de manchas, liquido
translucido e sem viscosidade, sendo considerado peso liquido o produto drenado,
embalagem de 175 gr.

BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE
GRAU MEDIO DE
AMADURECIMENTO
BATATA INGLESA - características adicionais extra, de primeira qualidade, sem
rama, fresca, compacta firme, sem lesões de origens físicas ou mecânicas.
BETERRABA FRESCA SEM FOLHAS DE PRIMEIRA QUALIDADE TAMANHO
MEDIO C/ CASCA SEM RUPTURAS
BISCOITO DOCE TIPO MARIA, Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou
fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e
cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de
conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Dupla embalagem.
Primária em polietileno. Que seja de fácil mastigação. De 2,0 Kg (caixa).
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Obtido pela mistura de farinha(s),
amido(s) e/ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Primária
em polietileno. Que seja de fácil mastigação. De 1,5 Kg (caixa).
CAFÉ EM PÓ torrado e moído, sem sinais de rompimento ou violação, aberturas ou
furos, com certificado de pureza ABIC. Ausência de sujidades, parasitos e larvas,

Pacote

500,0000

QUILOGR

100,0000

Kg

1200,0000

QUILOGR

200,0000

CAIXA

1000,0000

CAIXA

1200,0000

Pacote

1500,0000

Preço Unit.

Preço Total
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Balizamento: Por Item

Objeto: o Registro de Preços para a aquisição, mediante demanda da SMAS, de gêneros alimentícios.

Item

Código

Material/Serviço

Marca

Unidade

Qtde

polietileno de baixa densidade, embalagem de 250gr.

14

15

16

25321

25326

25385

17

25386

18

17823

19

25330

20

25332

CALDO DE GALINHA Composto de sal, amido, glutamato monossódico, açúcar;
alho, cebola, gordura vegetal, extrato de carne de frango e aromatizantes, contendo
12 cubos em embalagem de 114grs.
CARNE ACÉM ,Corte bovino de segunda. Quando fresca deve ter coloração
vermelho-cereja brilhante, odor característico de carne fresca e certa elasticidade,
capaz de fazê-la ceder à pressão dos dedos. A gordura deve ter coloração amareloclara, próxima à tonalidade da manteiga. Deve apresentar-se com o carimbo de
Inspeção válido, não podendo conter manchas de qualquer espécie, nem parasitos
nem larvas. Odor e sabor característicos. Cor vermelha brilhante ou púrpura. Sem
osso. Deverá ser entregue em (embalagens de 1kgou peça inteira, conforme
solicitação. Congelada.
CEBOLA, tipo salada, lisa, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho
uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca,
manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. De colheita recente.
(Kg)
CENOURA, características adicionais extra, de primeira, sem rama, fresca,
compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.
CHUCHU FRESCO DE PRIMEIRA QUALIDADE TAMANHO MEDIO COM
CASCA SÃ SEM RUPTURAS
COCO RALADO Produto obtido do fruto do coqueiro (Cocos nucifera), por processo
tecnológico adequado e separado parcialmente da emulsão água/óleo (leite de
coco) por processos mecânicos. Sem açúcar. Embalagem de 100g.
COLORAU (colorífero) Produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou
farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, deve estar sem a

Unidade

90,0000

Kg

1000,0000

Kg

300,0000

Kg

400,0000

QUILOGR

50,0000

Pacote

1000,0000

Pacote

300,0000

Preço Unit.

Preço Total
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Balizamento: Por Item

Objeto: o Registro de Preços para a aquisição, mediante demanda da SMAS, de gêneros alimentícios.

Item

Código

Material/Serviço

Marca

Unidade

Qtde

presença de sujidade ou matérias estranhas. Embalagem de polietileno
transparente e resistente. Embalagem de 500g.

21

22

23

24

25

26

25885

25335

25336

25338

25340

25342

CREME DE LEITE 200GR, apresentando teor de matéria gorda de 25% ,
embalado em caixa cartonada, pesando 200 g, produzido com produtos de 1ª
qualidade.
EXTRATO DE TOMATE _ produto industrializado preparado com tomate, açúcar e
sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g
de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Embalagem original de
fábrica em sachê de 340gr.
FARINHA DE MANDIOCA, em pacote de 1 kg, contendo farinha de mandioca tipo
1, seca, branca e com registro no Ministério da Agricultura constante do rótulo e/ou
da embalagem. Embalagem plástica de polietileno, transparente/atóxico ou de
papel original de fábrica.
FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO produto obtido do trigo moído, limpo.
Especial, Tipo 1, enriquecido com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Embalagem de
polietileno original de fábrica, 1kg.
FEIJÃO CARIOCA Tipo 1, novo, de safra corrente, grãos inteiros, aspecto brilhoso,
liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitos e
livre de umidade. Embalagem plástica de polietileno, transparente/atóxico ou de
papel original de fábrica. De 5Kg.
FRANGO INTEIRO - c/ adição de água no Máx. de 6%, levemente temperada.
Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria s/ manchas
esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidade e larvas, c/ registro
no SIF ou SISP, PRAZO DE VAL/ CONDIÇÕES DE ARMAZ. E CONSERVAÇÃO
(c/ tempe. ideal) Bem. Fechada Val. mín: 4 meses. Temperatura de armaz. (-18ºC)
a (-12ºC);Bem. Primária: Saco plástico de polietileno. Com no mínimo 1kg. Com as
seguintes informações: Modo de preparo e de descongelamento marca comercial
Nome e descrição do produto Carimbo do Ministério da Agric. Tabela de
conservação Razão social End. CNPJ e insc. estadual da empresa Nº de Registro

Unidade

200,0000

Unidade

200,0000

Kg

400,0000

Pacote

1000,0000

Pacote

300,0000

Kg

2000,0000

Preço Unit.

Preço Total
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Balizamento: Por Item

Objeto: o Registro de Preços para a aquisição, mediante demanda da SMAS, de gêneros alimentícios.

Item

Código

Material/Serviço

Marca

Unidade

Qtde

no Ministério da Agric. Lista de ingredientes Peso Líq, Tabela Nutricional com
dizeres: Mantenha Congelado à (-18ºC) a (–12ºC). Indústria Brasileira. Uma vez
descongelado este produto não deverá ser novamente congelado”. O lote que
corresponde à data de fabricação juntamente com o prazo de validade.

27

25343

28

10759

29

25886

30

31

25346

25347

FUBÁ MIMOSO DE MILHO Produto obtido pela moagem do grão de milho de
primeira qualidade, desgerminado ou não, devendo ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas e parasitos. Produto de
aspecto fino, amarelo, livre de umidade. Com o rendimento mínimo após o
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso anterior a cocção. O produto deve atender
a Resolução nº 344 – 13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro e ácido fólico).
Embalagem de polietileno transparente, original de fábrica. De 1Kg.
LARANJA PERA RIO SEPARADA POR LOTES HOMOGÊNIOS SEM DEFEITOS
GRAVES PODRIDÃO DANOS PROFUNDOS FRUTA COM GRAU MEDIO DE
AMADURECIMENTO
LEITE CONDENSADO – embalagem de 270g., Produzido com leite integral, açúcar
e lactose, acondicionado em embalagem de 270g, deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, numero do lote, data
de validade, quantidade de produto, e atender as especificações técnicas da
ANVISA e INMETRO.

LEITE DE VACA tipo UHT, Leite Longa Vida Integral. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade do produto e o número de registro no
Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá
atender as especificações técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério
da agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e
Sanitária de produtos de origem animal. Validade mínima de 120 dias a partir da
data de entrega.
LEITE EM PÓ INTEGRAL, fabricado a partir de matéria-prima selecionada, isento
de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Livre de umidade
e fermentação. S/ adição de soro de leite.Composição Nutricional: lipídio 26% .

Kg

1500,0000

QUILOGR

100,0000

CAIXA

200,0000

Litro

1000,0000

Unidade

3000,0000

Preço Unit.

Preço Total
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Balizamento: Por Item

Objeto: o Registro de Preços para a aquisição, mediante demanda da SMAS, de gêneros alimentícios.

Item

Código

Material/Serviço

Marca

Unidade

Qtde

Aparência: pó fino sem grumos. Cor amarelo claro. Cheiro e sabor próprios. Val.
Mín. de 12 meses. Rotulagem de acordo c/ a legislação vigente. No rótulo da
embalagem primária deverão estar impressas de forma clara e indelével as
seguintes informações identificação do produto, inclusive a classificação e a marca
nome e end. do fabricante; data de fabricação, prazo de val. e peso liquido nº de
registro no órgão competente; empilhamento máx. p/ armazenagem. C/ SIF.
Embalagem Primária pacote de filme de poliester metalizado c/ polietileno,
resistente, hermeticamente lacrado, contendo peso liquido de 400g. Secundária:
fardo de papel multifolhado, resistente, totalmente fechado c/ costura resistente c/
peso liquido de 10 Kg a 25 Kg. Embalagem de 400g.

32

33

34

35

25349

25389

25351

25887

LINGUIÇA TOSCANA; Lingüiça calabresa, tipo toscana mista, ingredientes carne
suína e frango, empacotada à vácuo em embalagem plástica de 3kg. Com
certificado de Inspeção Estadual ou Federal. Prazo de validade de no mínimo 6
meses a partir da entrega do produto.
MAÇÃ gala , de primeira qualidade, sem defeitos sérios, apresentando tamanho,
cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvidas e maduras. As frutas
poderão apresentar ligeiras manchas na casca, desde que não prejudiquem a sua
aparência geral. É proibida a embalagem de madeira, sendo permitidas caixas
plásticas.
MACARRÃO ESPAGUETE Produto não fermentado obtido pelo amassamento
mecânico de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina. Fabricados a partir de
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. As
massas ao serem postas na água não deverão turvá-la antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o
cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Embalagem de polietileno.
Em embalagem de 1Kg.
Maionese 500g Tradicional, ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, OVOS PASTEURIZADOS,
AMIDO MODIFICADO, VINAGRE, AÇÚCAR, SAL, SUCO DE LIMÃO,
ACIDULANTE
ÁCIDO
LÁCTICO,
ESTABILIZANTE
GOMA
XANTANA,
CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBICO, SEQUESTRANTE EDTA CÁLCIO
DISSÓDICO, CORANTE PÁPRICA, AROMATIZANTE E ANTIOXIDANTES ÁCIDO

Kg

300,0000

Kg

100,0000

Pacote

1500,0000

Unidade

20,0000

Preço Unit.

Preço Total
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Balizamento: Por Item

Objeto: o Registro de Preços para a aquisição, mediante demanda da SMAS, de gêneros alimentícios.

Item

Código

Material/Serviço

Marca

Unidade

Qtde

CÍTRICO, BHT E BHA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

36

25892

37

25353

38

25354

39

13071

40

25888

41

25356

42

25358

MAMÃO HAVAÍ - CASCA FINA E LISA COLORAÇÃO AMARELA SEM MANCHAS
E AMASSADOS
COM POLPA MACIA COM GRAU MEDIO DE
AMADURECIMENTO
MANTEIGA – Tipo caipira, embalagem plástica 500g.
MARGARINA Produto industrializado, gorduroso em emulsão estável; a base de
óleos vegetais líquidos e interesterificados, com 0% de gorduras trans, 80% de
lípidiopodendo conter leite em pó desnatado e/ou soro de leite em pó, enriquecido
de vitaminas, adicionado de sal. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares e deverão estar isentos de ranço e de bolores. Embalagem primária de
polipropileno com identificação do produto, especificação dos ingredientes,
informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de
validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação. De 500g.
MELANCIA FRUTA TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME COM POLPA FIRME
E INTACTA
DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA
ISENTA DE
ENFERMIDADES PARASITAS E LARVAS MATERIAL TERROSO E SUJIDADES
SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E
TRANSPORTE
DE COLHEITA RECENTE
LIVRE DE RESÍDUOS DE
FERTILIZANTES DEVENDO SER PRIORITARIAMENTE ORGÂNICOS E/OU
AGROECOLÓGICOS
Milho para canjica amarela tipo 1 - pacote com 500 gramas
MILHO PARA PIPOCA embalados em plástico atóxico, transparente e incolor,
termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas.
A embalagem primária deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante,
peso líquido, prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente.
Embalagem de 500g.
MILHO VERDE EM CONSERVA: grão de milho em conserva sem adição de
corantes e com adição de conservantes permitidos pela legislação vigente.

Kg

30,0000

Unidade

200,0000

Unidade

300,0000

QUILOGR

50,0000

Pacote

500,0000

Pacote

500,0000

CAIXA

200,0000

Preço Unit.

Preço Total
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Balizamento: Por Item

Objeto: o Registro de Preços para a aquisição, mediante demanda da SMAS, de gêneros alimentícios.

Item

Código

Material/Serviço

Marca

Unidade

Qtde

Embalagem primária em lata. De (300g) (200g drenado.)

43

44

45

25362

25363

25364

46

11833

47

25367

48

25388

49

25889

ÓLEO DE SOJA Produto obtido do grão de soja que já sofreu processo tecnológico
adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou não de
desodorização. Líquido, viscoso, refinado. Fabricado a partir de matérias primas sãs
e limpas. Embalagem de polietileno tereftalado (PET). Em embalagem de 900ml.
ORÉGANO – é a folha de origanumvulgari, L. acompanhado ou não de pequenas
porções de sumidades florais. Deve ser constituído por folhas, espécimes vegetais
genuínas, sás, limpas e secas. Embalagem de 100g.
OVOS - brancos de galinha, tamanho grande, de primeira qualidade, frescos, isento
de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo
e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas),
inspecionadas pelo ministério da agricultura. Acomodados em cartelas de papelão,
sendo estas em perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas.
PÃO FRANCES PRODUTO OBTIDO DO AMASSAMENTO E COZIMENTO DE
MASSA PREPARADA OBRIGATORIAMENTE COM FARINHA DE TRIGO SAL E
ÁGUA QUE SE CARACTERIZA POR APRESENTAR CASCA CROCANTE E
UNIFORME CASTANHO - DOURADA E MIOLO BRANCO - CREME DE TEXTURA
E GRANULAÇÃO FINA NÃO UNIFORME
PEITO FRANGO, Deve apresentar-se com carimbo de inspeção do órgão
competente. Não deve apresentar gelo superficial, água dentro da embalagem, nem
qualquer sinal de recongelamento (gelo de cor avermelhada, por exemplo). Não
podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas. O sabor e o
odor devem ser característicos. A cor deve ser rosada. Sem tempero. Congelado.
PIMENTÃO – espécie verde, características adicionais de primeira qualidade, sem
fungos, consistência firme, tamanho médio a grande, sem lesões de origem física
ou mecânica.
Pirulito pacote 800gr

Unidade

500,0000

Unidade

30,0000

Dúzia

500,0000

QUILOGR

1000,0000

Kg

400,0000

Kg

100,0000

Pacote

100,0000

Preço Unit.

Preço Total

MUNICIPIO DE PEDRA AZUL
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA
Nº Processo: 48 - 24 / 2018

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação:

Menor Preço

Página 9 de 10

Balizamento: Por Item

Objeto: o Registro de Preços para a aquisição, mediante demanda da SMAS, de gêneros alimentícios.

Item

50

51

Código

25374

25375

52

25376

53

17824

54

25377

55

25378

Material/Serviço
QUEIJO TIPO MUSSARELA de 1ª qualidade, com ingredientes leite, conservação 0
a10°C. Produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a
legislação sanitária em vigor. Apresentação em barra, acondicionada em
embalagem plástica apropriada, transparente, limpa, resistente e inviolável. A
embalagem original deverá ser a vácuo e conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de
validade, quantidade de produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA, carimbo de inspeção do SIF e atender as especificações
técnicas da ANVISA e Inmetro. Prazo de validade mínima de 90 dias a partir da
data de entrega.Conservação em ambiente refrigerado.
REFRESCO EM PÓ, Refresco em Pó de rápido preparo, rico em vitamina C, que já
venha adoçado, com baixo teor de açúcar que não seja acima de 25gr de
carboidrato. Embalagem contendo 1kg.
REFRIGERANTE sabores; COLA, LARANJA E GUARANÁ; igual ou similar a
“Schin” com dados de identificação; data de fabricação; data de validade e com as
seguintes especificações: água gaseificada; extrato de noz de cola; aroma natural;
classificação: Normal; acidulante: ácido fosfórico - conservadores: benzoato de
sódio, regulador de acidez, citrato de sódio; corante: caramelo tipo IV; Embalagem
pet de 2litros
REPOLHO FRESCO LIMPO LIVRE DE PARASITAS COM FOLHAS FIRMES E
EM PERFEITO ESTADO DE CONSUMO DE PRIMEIRA QULIDADE SEM
RUPTURAS E SÃO
SAL refinado, iodado, com granulação uniforme e cristais brancos, com no mínimo
98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e
máximo de 15 mg de iodo por quilograma de acordo com a Legislação Federal
Específica. Embalagem de polietileno de 1 kg.
SALSICHA tipo hot dog congelada. O produto não deverá apresentar superfície
úmida, pegajosa, ou partes flácidas ou consistência anormal ,com indícios de
fermentação. Embalagem transparente ,devidamente acondicionada em pacotes de
,aproximadamente 3 kg, com identificação do SIF, data de fabricação e validade do
produto. Embalagem com lacre original do fabricante.

Marca

Unidade

Qtde

Kg

50,0000

Pacote

300,0000

Unidade

600,0000

QUILOGR

30,0000

Kg

50,0000

Kg

700,0000

Preço Unit.

Preço Total

MUNICIPIO DE PEDRA AZUL
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA
Nº Processo: 48 - 24 / 2018

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação:

Menor Preço
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Balizamento: Por Item

Objeto: o Registro de Preços para a aquisição, mediante demanda da SMAS, de gêneros alimentícios.

Item

Código

Material/Serviço

Marca

Unidade

Qtde

56

25890

TEMPERO COMPLETO , Pote ou pacote de 500 gr., tipo completo sem pimenta,
apresentação pasta ou pó, aplicação uso culinário.

Unidade

300,0000

57

19759

TEMPERO INDUSTRIALIZADO TIPO SAZON 60G

UNIDADE

240,0000

58

25891

TEMPERO SAL E ALHO, Pote ou pacote de 500 gr., apresentação pastosa sem
pimenta aplicação uso culinário.

Unidade

240,0000

Kg

200,0000

QUILOGR

50,0000

59

25390

60

13918

TOMATE É uma planta herbácea, de porte arbustivo, perene mas é cultivada como
anual. Possui um sistema radicular aprumado e relativamente profundante. O seu
porte pode variar entre erecto e semipostrado, atingindo alturas entre os 0,5 a 2 m.
A forma do fruto do tomateiro pode ser redonda, alongada, piriforme ou outra. A cor
do tomate, quando o fruto está maduro, pode ser amarela, rosada, laranja ou
vermelha.
UVA FRUTA, RUBI.

Preço Unit.

Subtotal:
Valor da Proposta: R$
.................................(..................................................................................................................................................................................................................).
Esta Proposta terá validade de ................... dias, contados a partir da abertura do Envelope PROPOSTA.
Local e data: ..................................................................................................................................................
__________________________________________
Assinatura e carimbo do Licitante

Preço Total

