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98/2016
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07/07/2016

07/07/2016
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Item

1 500,000

Quantidade

UNI

Unid

ALFACE FRESCA - sem folhas estragadas, 

Especificação

________

Marca

1,6600

Preço Unit. Máximo

830,0000

Total Preço Máximo

com 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 30,000 KG AIPIM - raiz carnuda e grossa, de 

________

3,1800 95,4000

primeira 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)

3 20,000 KG BATATA DOCE, unidades íntegras e limpas, 

________

3,3200 66,4000

sem manchas estragadas, acondicionada em 

embalagens plásticas limpas. (03-02-0021)

4 50,000 KG BATATA INGLESA - tubérculo firme e 

________

4,6600 233,0000

íntegro, 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)

5 120,000 KG BETERRABA - tubérculo firme e íntegro, 

________

3,5800 429,6000

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. (03-03-0113)

6 75,000 KG BRÓCOLIS - de primeira qualidade, 

________

9,9500 746,2500

vegetal 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)

7 70,000 KG CEBOLA DE CABEÇA - de primeira qualidade,

________

4,3200 302,4000

 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)

8 150,000 KG CENOURA - raiz tuberosa, de primeira 

________

4,4800 672,0000

qualidade, 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. 
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Não deve apresentar quaisquer lesões de 

origem física, mecânica ou biológica. 

(03-02-0009)

9 100,000 KG COUVE-FLOR - de primeira qualidade, 

________

7,1000 710,0000

vegetal 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)

10 40,000 KG LARANJA DO CÉU - grau médio de 

________

2,9300 117,2000

amadurecimento, sem unidades estragadas. 

(03-07-0189)

11 70,000 KG MELANCIA graúda, grau médio de 

________

1,9000 133,0000

amadurecimento, casca lisa, sem 

ferimentos ou defeitos, unidades com 

peso médio de 3 a 5kg, de primeira 

qualidade. (03-02-0054)

12 30,000 KG MORANGA CABOTIÁ - vegetal firme e 

________

2,2700 68,1000

íntegro, 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)

13 70,000 KG MORANGO – tamanho médio, grau médio de 

________

12,0500 843,5000

amadurecimento. Não deve apresentar 

quaisquer lesões de origem física, 

mecânica ou biológica. Acondicionado em 

recipiente plástico. (03-02-0035)

14 40,000 KG PEPINO IN NATURA - unidades de tamanho 

________

4,0700 162,8000

grande, de cor uniforme, verde, íntegro, 

firme e não murcho. Acondicionado em 

embalagens plásticas limpas. (03-03-0141)

15 20,000 KG PIMENTÃO VERDE  - de primeira qualidade, 

________

5,2000 104,0000

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. (03-02-0025)

16 150,000 KG REPOLHO VERDE - hortaliça de folhas 

________

3,3000 495,0000

enoveladas, 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)

17 250,000 MASSTEMPERO VERDE, COM SALSA E CEBOLINHA – 

________

1,6000 400,0000

textura 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 
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médio de 100g/maço. (03-06-0021)

18 210,000 KG TOMATE - maturação intermediária, firme, 

________

4,8600 1.020,6000

íntegro, 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)

19 40,000 UN PÃO DE FORMA INTEGRAL - unidades de 

________

6,1900 247,6000

aproximadamente 500 gramas. Embalagem: 

saco plástico, atóxico, resistente, 

contendo rótulo completo. Validade de no 

mínimo 7 dias a partir da data de 

entrega. (03-03-0276)

20 50,000 KG PÃO SOVADO, TIPO CACHORRO-QUENTE - 

________

10,6000 530,0000

unidades de aproximadamente 50g. 

Embalagem: saco plástico, atóxico, 

resistente, contendo rótulo completo. 

(03-03-0036)

21 80,000 KG PÃO SOVADO INTEGRAL - tipo cachorro-

________

11,7500 940,0000

quente. unidades de aproximadamente 50g. 

Embalagem: saco plástico, atóxico, 

resistente, contendo rótulo completo. 

(03-07-0170)

22 150,000 KG BRIOCHE DOCE ENROLADO RECHEADO com doce 

________

13,5000 2.025,0000

de leite ou coco. Embalagem: saco 

plástico, atóxico, resistente, contendo 

rótulo completo, validade mínima de 7 

dias a partir da data de entrega. 

Unidades de aproximadamente 100g. (03-07-

0192)

23 50,000 KG TORTÉI DE MORANGA PRÉ COZIDO, congelado, 

________

15,0000 750,0000

tipo caseiro, sem corante e sem 

conservante. Massa caseira. Ingredientes:

 farinha de trigo fortificada com ferro 

e ácido fólico, moranga, açúcar, ovos, 

queijo, farinha de pão, sal, noz moscada.

 Acondicionado em bandejas de isopor 

contendo 500g do produto, envoltas por 

filme de PVC, com rótulo completo. As 

características gerais do produto 

deverão atender as normas e legislação 

sanitária. Peso líquido: cada bandeja 

contém 500g do produto. Validade mínima 

de 120 dias congelado. (03-07-0193)

24 50,000 KG BOLACHA TIPO CASEIRA, SEM COBERTURA - 

________

14,5000 725,0000

Embalagem: saco plástico, atóxico, 

resistente, contendo rótulo completo, 

validade mínima de 7 dias a partir da 

data de entrega. (03-07-0169)

25 20,000 KG BROA DE MILHO COM GOIABADA – assada. 

________

14,7500 295,0000

Embalagem: saco plástico, atóxico, 

resistente, contendo rótulo completo. 

Validade de no mínimo 7 dias a partir da 

data de entrega. (03-07-0172)

26 40,000 KG BOLACHA DE FUBÁ, sem cobertura - 

________

15,1500 606,0000

Embalagem: saco plástico, atóxico, 

resistente, contendo rótulo completo, 



 Item Quantidade

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA           

CNPJ:

Av. Luiz Pessoa da Silva Neto

C.E.P.:

Unid

04.213.870/0001-08

95390-000

-

Pinhal da Serra - RS

 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Especificação

Telefone:  5435840250

 ANEXO   I

Marca Preço Unit. Máximo

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:  70/2016 - DL

Total Preço Máximo

98/2016

56/2016

07/07/2016

07/07/2016

Folha:  4/5

validade mínima de 7 dias a partir da 

data de entrega. (03-03-0201)

27 40,000 KG BOLACHA DE NATA, sem cobertura. 

________

14,9000 596,0000

Embalagem: saco plástico, atóxico, 

resistente, contendo rótulo completo, 

validade mínima de 7 dias a partir da 

data de entrega. (03-07-0174)

28 210,000 KG PÃO FRANCÊS - tipo pão de água, em 

________

8,7000 1.827,0000

embalagem específica, contendo rótulo 

completo. Unidades com peso médio de 50g 

cada. (03-03-0109)

29 200,000 KG PÃO FRANCÊS INTEGRAL - tipo pão de água, 

________

9,2400 1.848,0000

em embalagem específica, contendo rótulo 

completo. Unidades com peso médio de 50g 

cada. (03-03-0184)

30 280,000 UN DISCO DE PIZZA de massa de pão integral 

________

5,5000 1.540,0000

assado – sem cobertura/recheio, em 

formato retangular, de 36x25cm, unidades 

íntegras, com espessura máxima de 1,5cm, 

contendo rótulo completo. (03-07-0177)

31 280,000 UN DISCO DE PIZZA de massa de pão branco 

________

5,7500 1.610,0000

assado - sem cobertura/recheio, formato 

retangular, de 36x25cm, unidades 

íntegras, com, espessura máxima de 1,5cm,

 contendo rótulo completo. (03-07-0183)

32 200,000 LT SUCO DE FRUTAS INTEGRAL, ORGÂNICO, SABOR 

________

12,0000 2.400,0000

UVA – 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, embalagens 

de 1 a 2,5 litros, contendo rótulo 

completo. (03-07-0194)

33 150,000 LT SUCO DE FRUTAS INTEGRAL, SABOR PÊSSEGO – 

________

10,0000 1.500,0000

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, embalagens 

de 1 a 2,5 litros, contendo rótulo 

completo. (03-07-0195)

34 60,000 LT SUCO DE FRUTAS INTEGRAL, ORGÂNICO, SABOR 

________

16,5000 990,0000

AMORA – 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, embalagens de 1 a 2,5 litros, 

contendo rótulo completo. (03-07-0196)

35 150,000 LT SUCO DE FRUTAS INTEGRAL, ORGÂNICO, SABOR 

________

10,0000 1.500,0000

LARANJA – 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, embalagens de 1 a 2,5 litros, 

contendo rótulo completo. (03-07-0197)

36 200,000 KG EXTRATO DE TOMATE ORGÂNICO - em 

________

10,7500 2.150,0000

embalagem específica com rótulo completo.

 Validade mínima de 8 meses a partir da 
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37 500,000 LT IOGURTE com polpa de fruta, diversos 

________

5,1200 2.560,0000

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 +7°C, ou 

conforme especificação do fabricante, 

contendo rótulo completo. (03-03-0464)

(Valores expressos em Reais R$)

Total Máximo Geral:

32.068,8500


