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RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO
ANEXO   I

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  66/2018 - PR

100/2018

100/2018

28/09/2018

28/09/2018

Folha:  1/2

Item

1 800,000

Quantidade

KG

Unid

Abobora in natura; madura, cor verde 

Especificação

3,0600

Preço Unit. Máximo

2.448,0000

Total Preço Máximo

esbranquiçada, casca lisa, integra ��Sem 

manchas, odor e sabor característicos 

(36572)

2 300,000  UN ALFACE. (36293) 1,9500 585,0000

3 4600,000 KG Banana comum de primeira qualidade, 2,2000 10.120,0000

apresentando grau de ��Maturação que lhe 

permita suportar a manipulação, o 

transporte e a  ��Conservação em 

condições adequadas para o consumo, com 

ausência ��De sujidades, parasitas e 

larvas. Deve possuir identificação do 

produto,  ��Marca do produtor, peso 

liquido. A embalagem deve estar de 

acordo com ��A legislação vigente. 

(36533)

4 210,000 KG. BATATA DOCE KG (36306) 4,0500 850,5000

5 4000,000 KG Batata inglesa; selecionada de primeira 2,5000 10.000,0000

qualidade, tamanho médio, apresentado 

grau de maturação que lhe ��Permita 

suportar  a manipulação, o transporte e 

a conservação �� em condições adequadas 

para o consumo, ��Com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas.  Deve 

possuir identificação do ��Produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e 

peso liquido. A ��Embalagem deve estar 

de acordo com a legislação vigente. 

(36576)

6 700,000 KG Beterraba; selecionada de primeira 3,1000 2.170,0000

qualidade, tamanho médio, apresentado 

grau de maturação que lhe ��Permita 

suportar  a manipulação, o transporte e 

a conservação �� em condições adequadas 

para o consumo, ��Com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas.  Deve 

possuir identificação do ��Produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e 

peso liquido. A ��Embalagem deve estar 

de acordo com a legislação vigente. 

(36578)

7 2200,000 KG Cebola branca, selecionada, de primeira 2,4000 5.280,0000

qualidade, tamanho médio, apresentando 

grau de maturação adequado ao consumo, 

sem danos mecânicos. (37271)

8 2000,000 KG Cenoura, selecionada, de primeira 3,1600 6.320,0000
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Total Preço Máximo

100/2018
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28/09/2018

28/09/2018

Folha:  2/2

qualidade, tamanho médio, apresen- 

��tando grau de maturação que lhe 

permita suportar a manipulação, ��O 

transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo, ��Com ausência 

de sujidades, parasitas e larvas.  Deve 

possuir identificação do ��Produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e 

peso liquido. A ��Embalagem deve estar 

de acordo com a legislação vigente. 

(36547)

9 2000,000 KG. LARANJA KG (36364) 2,8700 5.740,0000

10 3500,000 KG. Maçã fuji, selecionada, de primeira 5,0300 17.605,0000

qualidade, tamanho médio, em processo de 

amadurecimento, sem danos mecânicos e 

físicos. (37282)

11 4000,000 KG Mamão de primeira qualidade apresentado 5,3000 21.200,0000

grau de maturação que lhe ��Permita 

suportar  a manipulação, o transporte e 

a conservação �� em condições adequadas 

para o consumo, ��Com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas.  Deve 

possuir identificação do ��Produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e 

peso liquido. A ��Embalagem deve estar 

de acordo com a legislação vigente. 

(36552)

12 1000,000 KG Mandioca ( aipim ou macaxeira ) 7,2500 7.250,0000

descascada, congelada, em embalagem de 2 

Kg. (1202)

13 800,000 KG PIMENTÃO VERDE, AMARELO E VERMELHO 7,6500 6.120,0000

(39975)

14 200,000 UN REPOLHO DE 1ª QUALIDADE, (39974) 2,5000 500,0000

15 3500,000 KG. Tomate longa vida, selecionado, de 4,1800 14.630,0000

primeira qualidade, tamanho médio, em 

processo de amadurecimento, sem danos 

mecânicos e físicos. (37286)

(Valores expressos em Reais R$)

Total Máximo Geral:

110.818,5000


