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Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
DISPENSA DE LICITAÇÃONr.:  2/2015 - DL 40/201531/07/2015Folha:  1/4

Item1 120,000Quantidade UNIUnid ALFACE FRESCA - sem folhas estragadas, Especificação ________Marca 1,5000Preço Unit. Máximo 180,0000Total Preço Máximocom coloração uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar lesões de origem física, mecânica ou biológica. (03-06-0024)2 4,300 KG ALHO - isento de matéria terrosa. ________ 19,0000 81,7000Unidades íntegras, acondicionado em embalagens limpas (03-06-0006)3 200,000 KG BATATA INGLESA - tubérculo firme e ________ 3,0500 610,0000íntegro, sem unidades esverdeadas, com textura e consistência de vegetal fresco; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. (03-02-0002)4 60,000 KG BRÓCOLIS - de primeira qualidade, ________ 6,9330 415,9800vegetal 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)5 90,000 KG COUVE-FLOR - de primeira qualidade, ________ 5,0000 450,0000vegetal 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 (03-03-0270)6 70,000 KG CHUCHU - unidades graúdas e limpas, sem ________ 3,1000 217,0000brotos ou machucados (03-02-0012)7 60,000 KG LARANJA PARA SUCO - grau médio de ________ 3,0000 180,0000amadurecimento, sem unidades estragadas. (03-02-0043)8 50,000 KG MELANCIA tamanho médio, grau médio de ________ 3,0000 150,0000amadurecimento. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Acondicionado em recipiente plástico. (03-02-0054)9 110,000 KG MORANGO - tamanho médio, grau médio de ________ 9,0000 990,0000amadurecimento. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Acondicionado em recipiente plástico. (03-02-0035)10 30,000 KG PEPINO IN NATURA - unidades de tamanho ________ 2,8330 84,9900grande, de cor uniforme, verde, íntegro, firme e não murcho. Acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-03-0141)11 200,000 MASSTEMPERO VERDE, COM SALSA E CEBOLINHA - ________ 1,7500 350,0000textura e consistência de vegetal fresco, de primeira qualidade, coloração uniforme; isento de sujidades, insetos, 
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parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Peso médio de 100g/maço. (03-06-0021)12 220,000 KG TOMATE - maturação intermediária, firme, ________ 5,2500 1.155,0000íntegro, 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)13 25,000 KG FEIJÃO VERDE NA VAGEM - novo, grãos ________ 3,7500 93,7500inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade. (03-02-0069)14 100,000 KG MASSA ALIMENTÍCIA FRESCA COM OVOS, tipo ________ 10,4000 1.040,0000espaguete ou macarrão. Produto congelado - temperatura até 06ºC no momento da entrega. Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo com descrição do peso. Validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. (03-03-0325)15 25,000 KG MASSA PARA SOPA, COM OVOS -tipo cabelo ________ 10,1000 252,5000de anjo. Produto congelado - temperatura até 06ºC no momento da entrega. 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)16 100,000 UNI CUCA TRADICIONAL COM COBERTURA,e recheio ________ 5,8630 586,3000sabor coco, goiabada e frutas cristalizadas. Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo, validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. Unidades de 500g. (03-03-0222)17 70,000 KG TORTÉI DE MORANGA, tipo caseiro, sem ________ 12,5000 875,0000corante e sem conservante. Produto congelado - temperatura até 06ºC no momento da entrega. Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo, validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. As características gerais do produto deverão atender as normas e legislação sanitária. (03-03-0458)18 210,000 UN DISCO DE PIZZA DE MASSA DE PÃO INTEGRAL ________ 4,2000 882,0000ASSADO, sem recheio/cobertura. Formato retangular, de 36x25cm. (03-07-0177)19 240,000 UN DISCO DE PIZZA DE MASSA DE PÃO BRANCO ________ 4,1000 984,0000ASSADO - sem recheio/cobertura. Formato retangular, de 36x25cm. (03-07-0183)20 230,000 LT SUCO DE FRUTAS INTEGRAL SABOR UVA - ________ 8,0000 1.840,0000engarrafado, sem adição de açúcar, não fermentado, não alcoólico e sem conservantes, com Inspeção do Serviço de Vigilância Sanitária. Validade mínima de 
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09 meses na data da entrega (03-07-0194)21 120,000 LT SUCO DE FRUTAS INTEGRAL SABOR PÊSSEGO ________ 11,0000 1.320,0000engarrafado, 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 (03-07-0195)22 60,000 LT SUCO DE FRUTAS INTEGRAL SABOR AMORA - ________ 14,0000 840,0000engarrafado, 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 (03-07-0196)23 120,000 LT SUCO DE FRUTAS INTEGRAL SABOR LARANJA  - ________ 8,0000 960,0000engarrafado, 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 (03-07-0197)24 2000,000 LT LEITE INTEGRAL, , longa vida fluído. O ________ 2,9500 5.900,0000produto deve apresentar cor branca interior e sabor característico. As bordas do fecho de vedação da embalagem devem estar perfeitas, sem orifícios ou defeitos que prejudiquem a qualidade e o valor nutricional do produto. O produto não deverá apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos ao produto, cor não característica do produto, sabor ácido intenso ou problemas de vedação da embalagem. Embalagem: embalagens cartonadas (embalagem Tetra Pak) contendo 1 litro, com validade de no mínimo 30 dias a contar da data de entrega. (03-07-0103)25 24,000 LT LEITE DESNATADO - longa vida fluído. O ________ 3,0500 73,2000produto deve apresentar cor branca interior e sabor característico. As bordas do fecho de vedação da embalagem devem estar perfeitas, sem orifícios ou defeitos que prejudiquem a qualidade e o valor nutricional do produto. O produto não deverá apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos ao produto, cor não característica do produto, sabor ácido intenso ou problemas de vedação da embalagem. Embalagem: embalagens cartonadas (embalagem Tetra Pak) contendo 1 litro, com validade de no mínimo 30 dias a contar da data de entrega. (03-07-0202)26 600,000 LT Bebida láctea fermentada com polpa de ________ 3,2633 1.957,9800fruta diversos sabores, embalada em sacos plásticos de 1000ml/mg, com validade de no mínimo 20 dias a contar da data da entrega e registro no sistema de inspeção estadual (Sispoa), temperatura até +10°C, ou conforme especificação do fabricante. (03-03-0230)27 200,000 KG Queijo fatiado, tipo Lanche, fatiado, ________ 22,1666 4.433,3200fatias não maiores que 20g, com cor e odor característicos, acondicionadas em embalagens plásticas, validade de no 
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mínimo 5 dias contados da data da entrega, com registro no ministério da agricultura e serviço de inspeção, mantido resfriado em temperatura até +10°C, ou conforme especificação do fabricante. (03-03-0260) (Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 26.902,7200


