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 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Telefone:  5435840250
 ANEXO   I
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Item1 420,000Quantidade UNIUnid ALFACE FRESCA - sem folhas estragadas, Especificação ________Marca 1,7375Preço Unit. Máximo 729,7500Total 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 5,000 KG ALHO - isento de matéria terrosa. ________ 28,8170 144,0850Unidades íntegras, acondicionado em embalagens limpas (03-06-0006)3 100,000 KG AIPIM - raiz carnuda e grossa, de ________ 3,1850 318,5000primeira qualidade, in natura, vegetal firme e íntegro, textura e consistência de vegetal fresco. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. (03-02-0013)4 40,000 KG BATATA DOCE, unidades íntegras e limpas, ________ 3,4475 137,9000sem manchas estragadas, acondicionada em embalagens plásticas limpas. (03-02-0021)5 300,000 KG BATATA INGLESA - tubérculo firme e ________ 4,3225 1.296,7500íntegro, 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)6 100,000 KG BETERRABA - tubérculo firme e íntegro, ________ 3,6200 362,0000textura 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. (03-03-0113)7 100,000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA, unidades graúdas, ________ 3,5600 356,0000 grau de amadurecimento médio, sem unidades esverdeadas, estragadas ou amassadas, acondicionadas em embalagens limpas, com descrição de peso na mesma. (03-02-0051)8 450,000 KG BERGAMOTA PONKAN - unidades graúdas, sem ________ 3,9933 1.796,9850unidades esverdeadas ou amassadas. (03-02-0028)9 70,000 KG BRÓCOLIS - de primeira qualidade, ________ 8,9000 623,0000vegetal 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)10 250,000 KG CAQUI TIPO CHOCOLATE PRETO – 1ª ________ 3,9950 998,7500qualidade. Tamanho médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. (03-03-0211)
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11 80,000 KG CEBOLA DE CABEÇA - de primeira qualidade, ________ 4,3725 349,8000 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. (03-03-0269)12 100,000 KG CENOURA - raiz tuberosa, de primeira ________ 3,8725 387,2500qualidade, vegetal firme e íntegro, textura e consistência de vegetal fresco, 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. (03-02-0009)13 15,000 MASSCOUVE MANTEIGA EM FOLHAS - hortaliça ________ 2,8500 42,7500fresca, 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. (03-02-0055)14 120,000 KG COUVE-FLOR - de primeira qualidade, ________ 8,7750 1.053,0000vegetal 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)15 100,000 KG CHUCHU – unidades graúdas e limpas, sem ________ 2,8600 286,0000brotos ou machucados. (03-02-0012)16 100,000 KG FEIJÃO PRETO - grãos inteiros, em ________ 3,9950 399,5000embalagem 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. (03-07-0067)17 30,000 KG FEIJÃO CARIOCA - grãos inteiros, em ________ 3,9950 119,8500embalagem 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. (03-07-0205)18 70,000 KG KIWI – unidades maduras, de primeira ________ 6,8750 481,2500qualidade, 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)19 60,000 KG LIMÃO – grau médio de amadurecimento, ________ 4,2450 254,7000sem unidades estragadas. (03-02-0034)20 180,000 KG LARANJA PARA SUCO - grau médio de ________ 2,8975 521,5500amadurecimento, sem unidades estragadas. (03-02-0043)21 50,000 KG LARANJA DO CÉU - grau médio de ________ 4,0000 200,0000
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amadurecimento, sem unidades estragadas. (03-07-0189)22 70,000 KG MELANCIA graúda, grau médio de ________ 1,6500 115,5000amadurecimento, casca lisa, sem ferimentos ou defeitos, unidades com peso médio de 3 a 5kg, de primeira qualidade. (03-02-0054)23 30,000 KG MORANGA CABOTIÁ - vegetal firme e ________ 2,3725 71,1750íntegro, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. (03-02-0037)24 150,000 KG MORANGO – tamanho médio, grau médio de ________ 10,0000 1.500,0000amadurecimento. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Acondicionado em recipiente plástico. (03-02-0035)25 20,000 KG PEPINO IN NATURA - unidades de tamanho ________ 3,3600 67,2000grande, de cor uniforme, verde, íntegro, firme e não murcho. Acondicionado em embalagens plásticas limpas. (03-03-0141)26 35,000 KG PIMENTÃO VERDE - de primeira ________ 5,4950 192,3250qualidPIMENTÃO VERDE - de primeira qualidade, verde, 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.ade, verde, 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)27 150,000 KG REPOLHO VERDE - hortaliça de folhas ________ 2,3750 356,2500enoveladas, com características íntegras e de primeira qualidade, vegetal firme, textura e consistência de vegetal fresco, 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. (03-02-0044)28 200,000 MASSTEMPERO VERDE, COM SALSA E CEBOLINHA – ________ 2,0000 400,0000textura e consistência de vegetal fresco, de primeira qualidade, 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 de 100g/maço. (03-06-0021)29 250,000 KG TOMATE - maturação intermediária, firme, ________ 6,3267 1.581,6750íntegro, com consistência de vegetal fresco, de tamanho médio, coloração uniforme; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
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aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. (03-02-0001)30 40,000 KG PINHÃO IN NATURA, novo, livre de ________ 3,5000 140,0000enfermidades, sujidades e insetos; não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. (03-07-0199)31 180,000 KG EXTRATO DE TOMATE - em embalagem ________ 13,3400 2.401,2000específica com rótulo completo. Validade mínima de 8 meses a partir da data de entrega. (03-03-0064)32 70,000 KG MASSA ALIMENTÍCIA FRESCA COM OVOS - tipo ________ 10,5270 736,8900espaguete ou macarrão. Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo com descrição do peso. Validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. (03-03-0325)33 30,000 UN MASSA PARA SOPA, COM OVOS - tipo cabelo ________ 11,0000 330,0000de anjo. Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo com descrição de peso, validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. (03-07-0149)34 50,000 KG PÃO CASEIRINHO 30G, Embalagem: saco ________ 9,0000 450,0000plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo e com descrição de peso. (03-03-0407)35 150,000 UN PÃO DE FORMA - unidades de ________ 4,5650 684,7500aproximadamente 500 gramas. Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo. Validade de no mínimo 7 dias a partir da data de entrega. (03-07-0168)36 30,000 UNI PÃO DE FORMA COLORIDO - (espinafre, ________ 5,2000 156,0000cenoura 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)37 60,000 UN PÃO DE FORMA INTEGRAL - unidades de ________ 5,1950 311,7000aproximadamente 500 gramas. Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo. Validade de no mínimo 7 dias a partir da data de entrega. (03-03-0276)38 180,000 KG PÃO SOVADO, TIPO CACHORRO-QUENTE - ________ 9,0000 1.620,0000Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo e com descrição de peso. (03-03-0036)39 100,000 KG PÃO SOVADO INTEGRAL - tipo cachorro- ________ 9,5500 955,0000quente. Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo e com descrição de peso. (03-07-0170)40 150,000 UN CUCA TRADICIONAL COM COBERTURA - sem ________ 5,4000 810,0000recheio. Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo, validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. Unidades de aproximadamente 100g. (03-07-0190)41 60,000 UN CUCA TRADICIONAL COM COBERTURA - sem ________ 9,0000 540,0000recheio. Embalagem: saco plástico, 
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atóxico, resistente, contendo rótulo, validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. Unidades de aproximadamente 100g. (03-07-0190)42 100,000 KG BRIOCHE DOCE ENROLADO RECHEADO com doce ________ 9,0000 900,0000de leite ou coco. Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo, validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. Unidades de aproximadamente 100g. (03-07-0192)43 50,000 KG TORTÉI DE MORANGA, tipo caseiro, sem ________ 13,9970 699,8500corante e sem conservante. Embalagem: bandejas de isopor, envoltas por filme de PVC, 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. (03-07-0193)44 70,000 KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL - Embalagem: ________ 9,5000 665,0000saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo descrição de peso, validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. (03-03-0060)45 70,000 KG BISCOITO DOCE DE AVEIA - Embalagem: saco ________ 10,0000 700,0000plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo descrição de peso, validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. (03-03-0232)46 50,000 KG BOLACHA TIPO CASEIRA, SEM COBERTURA - ________ 10,0000 500,0000Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo descrição de peso, validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. (03-07-0169)47 50,000 KG BOLACHA TIPO SEQUILHO DOCE de polvilho, ________ 10,0000 500,0000sem 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 50,000 KG BROA DE MILHO COM GOIABADA – assada. ________ 10,0000 500,0000Embalagem: 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 40,000 KG BOLACHA DE FUBÁ, sem cobertura - ________ 10,0000 400,0000Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo descrição de peso, validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. (03-03-0201)50 40,000 KG BOLACHA DE NATA, sem cobertura. ________ 10,0000 400,0000Embalagem: 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 70,000 KG BISCOITO SALGADO, ASSADO, formato em V. ________ 8,0000 560,0000Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo com descrição de peso, validade mínima de 07 dias a partir da data de entrega. (03-03-0413)52 200,000 KG PÃO FRANCÊS - tipo pão de água, em ________ 7,9633 1.592,6600embalagem específica, com rótulo e com descrição de peso na embalagem. Unidades 
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com peso médio de 50g cada. (03-03-0109)53 200,000 KG PÃO FRANCÊS INTEGRAL - tipo pão de água, ________ 8,4300 1.686,0000em embalagem específica, com rótulo e com descrição de peso na embalagem. Unidades com peso médio de 50g cada. (03-03-0184)54 60,000 UNI PÃO DE MILHO - unidades de ________ 5,0000 300,0000aproximadamente 500 gramas. Validade de no mínimo 7 dias a partir da data de entrega. (03-07-0176)55 270,000 UN DISCO DE PIZZA de massa de pão integral ________ 5,3000 1.431,0000assado – sem cobertura/recheio, em formato retangular, de 36x25cm. (03-07-0177)56 270,000 UN DISCO DE PIZZA de massa de pão branco ________ 5,3000 1.431,0000assado - sem cobertura/recheio, formato retangular, de 36x25cm. (03-07-0183)57 350,000 LT SUCO DE FRUTAS INTEGRAL, SABOR UVA – ________ 9,3000 3.255,0000engarrafado, 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. (03-07-0194)58 200,000 LT SUCO DE FRUTAS INTEGRAL, SABOR PÊSSEGO – ________ 9,6000 1.920,0000engarrafado, 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)59 100,000 LT SUCO DE FRUTAS INTEGRAL, SABOR AMORA – ________ 16,0000 1.600,0000engarrafado, 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)60 200,000 LT SUCO DE FRUTAS INTEGRAL, SABOR LARANJA – ________ 9,6000 1.920,0000engarrafado, 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)61 1000,000 UN UNIDADES DE BARRA DE CEREAL ORGÂNICA. ________ 1,7500 1.750,0000Sabores diversos. Ingredientes: aveia em flocos, açúcar mascavo, açúcar invertido, farinha de trigo integral, flocos de arroz, linhaça, farelo de arroz, gergelim, óleo de girassol, lecitina de soja e sal. Contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica aluminizada, termossoldada, atóxica e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 30g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 30 (trinta) dias da data da entrega. (03-07-0206)
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62 600,000 LT BEBIDA LÁCTEA fermentada com polpa de ________ 2,6200 1.572,0000fruta, 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 . (03-07-0154)63 2000,000 LT LEITE INTEGRAL, longa vida fluído. O ________ 2,8700 5.740,0000produto 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)64 24,000 LT LEITE DESNATADO, longa vida fluído. O ________ 2,7900 66,9600produto 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)65 200,000 KG QUEIJO FATIADO, tipo Lanche, fatiado, ________ 30,0750 6.015,0000fatias não maiores que 20g, com cor e odor característicos, acondicionadas em embalagens plásticas, validade de no 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. (03-07-0126) (Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 60.383,5050


