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 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Telefone:  54 3584 0250
 ANEXO   I

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
DISPENSA DE LICITAÇÃONr.:  2/2014 - DL 20/201424/02/2014Folha:  1/7

Item1 25,000Quantidade KG Unid ABOBRINHA ITALIANA - Coloração uniforme. Especificação ________Marca 0,8000Preço Unit. Máximo 20,0000Total Preço MáximoProduto firme e intacto, grau de maturação: pronta para consumo, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte. (03-02-0067)2 700,000 UNI ALFACE FRESCA - sem folhas estragadas, ________ 1,0000 700,0000com coloração uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, acondicionado em embalagens limpas. (03-06-0024)3 6,000 KG ALHO - isento de matéria terrosa, ________ 6,0000 36,0000unidades íntegras, acondicionado em embalagens limpas. (03-06-0006)4 200,000 KG AIPIM - raiz carnuda e grossa, in natura, ________ 3,0000 600,0000 de primeira qualidade,vegetal firme e íntegro, textura e consistência de vegetal fresco. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca e de primeira qualidade, acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-02-0013)5 25,000 KG AMORA PRETA - unidades íntegras, maduras, ________ 2,5000 62,5000 sem unidades amassadas, acondicionada em recipientes plásticos. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos. (03-02-0068)6 60,000 KG BATATA DOCE, unidades íntegras e limpas, ________ 1,5000 90,0000sem manchas estragadas, acondicionada em embalagens plásticas limpas. (03-02-0021)7 320,000 KG BATATA INGLESA - tubérculo no estado in ________ 1,5000 480,0000natura, vegetal firme e íntegro, sem unidades esverdeadas, com textura e consistência de vegetal fresco; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-02-0002)8 200,000 KG BETERRABA - tubérculo no estado in ________ 2,0000 400,0000natura, vegetal firme e íntegro, textura e consistência de vegetal fresco; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-03-0113)9 100,000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA, unidades graúdas, ________ 2,0000 200,0000 grau de amadurecimento médio, sem 
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unidades esverdeadas, estragadas ou amassadas, acondicionadas em embalagens limpas, com descrição de peso na mesma. (03-02-0051)10 170,000 KG BERGAMOTA PONKAN, unidades graúdas, sem ________ 2,0000 340,0000unidades esverdeadas, estragadas ou amassadas, ponto certo de maturação, acondicionadas em embalagens limpas, com descrição de peso na mesma. (03-02-0028)11 100,000 KG BRÓCOLIS - de primeira qualidade, ________ 3,5000 350,0000vegetal firme e íntegro, textura e consistência de vegetal fresco; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. (03-03-0268)12 120,000 KG CAQUI TIPO CHOCOLATE PRETO - 1ª ________ 2,5000 300,0000qualidade. Tamanho médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. (03-03-0211)13 150,000 KG CEBOLA DE CABEÇA - de primeira qualidade, ________ 1,4000 210,0000 bulbo de tamanho médio, vegetal firme e íntegro, textura e consistência de vegetal fresco; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-03-0269)14 310,000 KG CENOURA - raiz tuberosa, suculenta, de ________ 3,0000 930,0000primeira qualidade, vegetal firme e íntegro, textura e consistência de vegetal fresco, coloração uniforme; isentas de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-02-0009)15 100,000 MASSCOUVE MANTEIGA EM FOLHAS - hortaliça ________ 1,0000 100,0000fresca, verde, com folhas íntegras e de primeira qualidade, limpa, textura e consistência de vegetal fresco, uniforme; isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Peso médio 100g/maço, acondicionada em embalagens plásticas limpas. (03-02-0055)16 100,000 KG COUVE-FLOR - de primeira qualidade, ________ 3,5000 350,0000vegetal firme e íntegro, textura e consistência de vegetal fresco; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos. Não deve 
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apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. (03-03-0270)17 100,000 KG CHUCHU - unidades graúdas e limpas, sem ________ 1,5000 150,0000brotos ou machucados, acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-02-0012)18 60,000 MASSESPINAFRE - hortaliça fresca, com folhas ________ 2,5000 150,0000íntegras, verde, brilhante, textura e consistência de vegetal fresco e de primeira qualidade, limpa, lavada, coloração uniforme; isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Peso médio 100g/maço, acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-02-0042)19 200,000 KG FEIJÃO PRETO - grãos inteiros, em ________ 4,0000 800,0000embalagem específica, isentos de matéria terrosa, parasitas ou fungos, livres de umidade e fragmentos estranhos, o total de sujidades não deve ultrapassar 2% do peso total, acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-07-0067)20 50,000 KG FEIJÃO CARIOCA - grãos inteiros, em ________ 3,5000 175,0000embalagem específica, isentos de matéria terrosa, parasitas ou fungos, livres de umidade e fragmentos estranhos, o total de sujidades não deve ultrapassar 2% do peso total. (03-07-0178)21 80,000 KG KIWI - unidades maduras, de primeira ________ 7,0000 560,0000qualidade, isentas de unidades amassadas, de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. (03-03-0271)22 50,000 KG LIMÃO - sem unidades estragadas, grau ________ 1,5000 75,0000médio de amadurecimento,acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-02-0034)23 200,000 KG LARANJA PARA SUCO - grau médio de ________ 2,0000 400,0000amadurecimento, sem unidades estragadas, acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-02-0043)24 50,000 KG MELANCIA graúda, grau médio de ________ 1,2000 60,0000amadurecimento, casca lisa, sem ferimentos ou defeitos, unidades com peso médio de 3 a 5kg, de primeira qualidade. (03-02-0054)25 130,000 KG MORANGA CABOTIÁ - vegetal firme e ________ 1,0000 130,0000íntegro, textura e consistência de vegetal fresco, coloração uniforme; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, acondicionada em embalagens plásticas limpas. (03-02-0037)
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26 50,000 KG MORANGO - tamanho médio, grau médio de ________ 9,0000 450,0000amadurecimento. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Acondicionado em recipiente plástico. (03-02-0035)27 50,000 KG PEPINO IN NATURA - unidades de tamanho ________ 2,0000 100,0000grande, de cor uniforme, verde, íntegro, firme e não murcho. Acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-03-0141)28 80,000 KG PIMENTÃO VERDE - de primeira qualidade, ________ 5,0000 400,0000verde, limpo, vegetal firme e íntegro, textura e consistência de vegetal fresco; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-02-0025)29 280,000 KG REPOLHO VERDE - hortaliça de folhas ________ 2,0000 560,0000enoveladas, com características íntegras e de primeira qualidade, vegetal firme e íntegro, textura e consistência de vegetal fresco, limpo, coloração uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-02-0044)30 200,000 MASSTEMPERO VERDE, COM SALSA E CEBOLINHA - ________ 1,0000 200,0000verde, brilhante, textura e consistência de vegetal fresco, de primeira qualidade, limpa, lavada, coloração uniforme; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Peso médio 100g/maço, acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-06-0021)31 100,000 KG TOMATE - maturação intermediária, firme, ________ 4,0000 400,0000íntegro, com consistência de vegetal fresco, de tamanho médio, coloração uniforme; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. (03-02-0001)32 50,000 KG FEIJÃO VERDE NA VAGEM - novo, grãos ________ 3,0000 150,0000inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade. (03-02-0069)33 210,000 KG EXTRATO DE TOMATE, em embalagem ________ 13,0500 2.740,5000específica, rotulada, contendo Registro 



 Item Quantidade

ESTADO DO RIO GRANDE DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA           CNPJ:Av Luiz Pessoa da Silva NetoC.E.P.:
Unid

04.213.870/0001-0895390-000 - Pinhal da Serra - RS
 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃOEspecificação

Telefone:  54 3584 0250
 ANEXO   I Marca Preço Unit. Máximo

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
DISPENSA DE LICITAÇÃONr.:  2/2014 - DL

Total Preço Máximo
20/201424/02/2014Folha:  5/7

no Serviço de Inspeção, validade de 08 meses a partir da data de entrega. (03-03-0064)34 130,000 KG MASSA ALIMENTÍCIA FRESCA COM OVOS, tipo ________ 9,0000 1.170,0000parafuso, penne, espaguete ou macarrão. Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo descrição de peso na mesma, validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. (03-03-0325)35 100,000 KG MASSA ALIMENTÍCIA FRESCA INTEGRAL COM ________ 9,0000 900,0000OVOS - tipo espaguete ou macarrão. Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo com descrição do peso, validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. (03-03-0273)36 40,000 KG MASSA PARA SOPA, COM OVOS - tipo cabelo ________ 9,0000 360,0000de anjo. Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo com descrição de peso, validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. (03-07-0164)37 30,000 KG PÃO CASEIRINHO 30G, Embalagem: saco ________ 8,0000 240,0000plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo e com descrição de peso. (03-03-0407)38 560,000 UN PÃO DE FORMA - unidades de ________ 4,0000 2.240,0000aproximadamente 500 gramas. Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo. Validade de no mínimo 7 dias a partir da data de entrega. (03-07-0168)39 250,000 UNI PÃO DE FORMA COLORIDO - (espinafre, ________ 4,1000 1.025,0000cenoura e beterraba), unidades de aproximadamente 500 gramas. Embalagem: saco atóxico, resistente, contendo rótulo. Validade de no mínimo 7 dias a partir da data de entrega. (03-03-0390)40 400,000 UN PÃO DE FORMA INTEGRAL - unidades de ________ 4,5000 1.800,0000aproximadamente 500 gramas. Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo. Validade de no mínimo 7 dias a partir da data de entrega. (03-03-0276)41 120,000 KG PÃO SOVADO, TIPO CACHORRO-QUENTE - ________ 8,0000 960,0000Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo e com descrição de peso. (03-03-0036)42 120,000 KG PÃO SOVADO INTEGRAL - tipo cachorro- ________ 8,0000 960,0000quente. Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo e com descrição de peso. (03-07-0170)43 350,000 UNI CUCA TRADICIONAL COM COBERTURA, SEM ________ 4,8000 1.680,0000RECHEIO. Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo, validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. Unidades de aproximadamente 500g. (03-03-0222)



 Item Quantidade

ESTADO DO RIO GRANDE DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA           CNPJ:Av Luiz Pessoa da Silva NetoC.E.P.:
Unid

04.213.870/0001-0895390-000 - Pinhal da Serra - RS
 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃOEspecificação

Telefone:  54 3584 0250
 ANEXO   I Marca Preço Unit. Máximo

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
DISPENSA DE LICITAÇÃONr.:  2/2014 - DL

Total Preço Máximo
20/201424/02/2014Folha:  6/7

44 150,000 KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL - Embalagem: ________ 7,0000 1.050,0000saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo descrição de peso, validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. (03-03-0060)45 150,000 KG BISCOITO DOCE DE AVEIA - Embalagem: saco ________ 9,0000 1.350,0000plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo descrição de peso, validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. (03-03-0232)46 210,000 KG BOLACHA TIPO CASEIRA, SEM COBERTURA. ________ 9,0000 1.890,0000Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo descrição de peso na mesma, validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. (03-07-0169)47 170,000 KG BOLACHA TIPO SEQUILHO DOCE de polvilho, ________ 9,0000 1.530,0000sem cobertura - Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo descrição de peso, validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. (03-03-0199)48 200,000 KG BROA DE MILHO ASSADA COM GOIABADA. ________ 9,0000 1.800,0000Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo descrição de peso. Validade de no mínimo 7 dias a partir da data de entrega. (03-07-0172)49 170,000 KG BOLACHA DE FUBÁ, SEM COBERTURA. ________ 9,0000 1.530,0000Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo descrição de peso, validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. (03-03-0201)50 150,000 KG BOLACHA DE NATA, SEM COBERTURA. ________ 9,0000 1.350,0000Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo descrição de peso na mesma, validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. (03-07-0174)51 170,000 KG BISCOITO SALGADO, ASSADO, formato em V. ________ 7,0000 1.190,0000Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo com descrição de peso, validade mínima de 07 dias a partir da data de entrega. (03-03-0413)52 70,000 KG PÃO FRANCÊS - tipo pão de água, em ________ 7,0000 490,0000embalagem específica, com rótulo e com descrição de peso na embalagem. Unidades com peso médio de 50g cada. (03-03-0165)53 250,000 UNI PÃO DE MILHO - unidades de ________ 5,0000 1.250,0000aproximadamente 500 gramas. Validade de no mínimo 7 dias a partir da data de entrega. (03-07-0176)54 250,000 UN SUCO DE FRUTAS INTEGRAL, DIVERSOS ________ 7,5000 1.875,0000SABORES, engarrafado, sem adição de açúcar, não fermentado,não alcoólico e sem conservantes, com inspeção do serviço de vigilância sanitária. Validade mínima de 09 meses na data da entrega. (03-05-0047)55 100,000 UN DISCO DE PIZZA DE MASSA DE PÃO INTEGRAL ________ 5,0000 500,0000
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ASSADO, formato retangular, de 36x25cm. (03-07-0177)56 170,000 UN DISCO DE PIZZA DE MASSA DE PÃO BRANCO ________ 4,0000 680,0000ASSAD- FORMATO RETANGULAR DE 36 X25CM. (03-07-0183) (Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 40.489,0000


