
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA             

CNPJ:

RUA MADRE MARIA THEODORA, 264

C.E.P.:

82.777.236/0001-01

89683-000

-

Ponte Serrada - SC

RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO
ANEXO   I

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:
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PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  1/2016 - PR

1/2016

1/2016

05/01/2016

05/01/2016

Folha:  1/11

Item

1 300,000

Quantidade

KG

Unid

Abobora in natura; madura, cor verde 

Especificação

________

Marca

4,3000

Preço Unit. Máximo

1.290,0000

Total Preço Máximo

esbranquiçada, casca lisa, integra ��Sem 

manchas, odor e sabor característicos

2 400,000  UN AÇUCAR AROMATIZADO COM SABOR DE BAUNILHA 

________

1,9500 780,0000

ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 100 

GRAMAS.

3 1800,000  UN Açúcar cristalizado, obtido da cana-de-

________

14,8800 26.784,0000

açúcar, com aspecto cor e  ��Cheiro 

próprio e sabor doce, sem fermentação, 

isento de sujidades ��parasitas,  

terrosos, detritos animais e vegetais .

Deve possuir  ��identificação do produto,

 marca, fabricante, prazo de validade e 

peso ��líquido. A rotulagem deve estar 

de acordo com a legislação vigente. 

��Acondicionada em embalagens de  5 

Kilos.

4 1500,000  UN Alimento achocolatado em pó, instantâneo,

________

4,0900 6.135,0000

 tradicional, a base de açúcar ��E cacau 

em pó, rico em vitaminas, minerais, 

fonte de cálcio e ferro. ��Deverão ser 

obtido de matérias primas, sãs e limpas 

isentas de matérias ��Terrosas, de 

parasitas, detritos animais, cascas de 

semente de cacau ��E outros detritos 

vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor 

própria do tipo, ��Cheiro característico,

 sabor  doce, próprio. Deve possuir 

identificação do ��Produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

liquido. A  ��Rotulagem deve estar de 

acordo com a legislação vigente. 

Acondicionada ��Em embalagem e 400 

gramas.

5 600,000 PCT Amendoim, tipo vermelho, cru, íntegro, 

________

4,5900 2.754,0000

sem bolor, sem sujidade, com selo da 

ABICAB.Deve possuir data de fabricação e 

validade. A embalagem deve estar de 

acordo com a legislação vigente. 

Acondicionado em embalagem de 500 gramas.

6 500,000  UN Amido de milho, pacote com 500 GRAMAS, 

________

3,6400 1.820,0000

não devera apresentar resíduos, bolor 

��Ou cheiro, contento data de fabricação,

 validade e identificação do �� Produto. 

A rotulagem deve estar de acordo com a 
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legislação vigente.

7 4000,000 UN ARROZ PARBOLIZADO DE 1º QUALIDADE EM 

________

12,7200 50.880,0000

EMBALAGENS DE 5 KG

8 8000,000 KG Banana comum de primeira qualidade, 

________

2,6200 20.960,0000

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.

9 2000,000 KG Batata inglesa; selecionada de primeira 

________

4,9600 9.920,0000

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.

10 1800,000  UN Bebida láctea; com polpa de fruta, 

________

3,5200 6.336,0000

pacote de 900 gramas, embalagem ��De 

polietileno, resistente. Data de 

fabricação e o máxima de 15 dias e 

��validade mínima de 30 dias.

11 900,000 KG Beterraba; selecionada de primeira 

________

4,1200 3.708,0000

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.

12 3000,000 PCT Biscoito doce tipo Maria, de primeira 

________

5,1100 15.330,0000

qualidade, devendo apresentar por porção 

30g: fibra alimentar acima de 0,5 gramas,

 sódio abaixo de 150mg, isenta de 

gordura trans. Deve possuir data de 

fabricação e validade. A embalagem deve 

estar de acordo com a legislação vigente.

 Acondicionado em embalagem de 400 

gramas.

13 4000,000 PCT Biscoito doce tipo rosquinha, sabor 

________

5,0400 20.160,0000

chocolate,de primeira qualidade, devendo 
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apresentar por porção 30g: fibra 

alimentar acima de 0,5 gramas, sódio 

abaixo de 150mg, isenta de gordura trans.

 Deve possuir data de fabricação e 

validade. A embalagem deve estar de 

acordo com a legislação vigente. 

Acondicionado em embalagem de 400 gramas.

14 3000,000 PCT Biscoito salgado tipo cream-cracker, de 

________

5,1700 15.510,0000

primeira qualidade, devendo apresentar 

por porção 30g: fibra alimentar acima de 

0,5 gramas, sódio abaixo de 250mg, 

isenta de gordura trans. Deve possuir 

data de fabricação e validade.A 

embalagem deve estar de acordo com a 

legislação vigente.Acondicionado em 

embalagem de 400 gramas.

15 2500,000  UN Bolachão De mel, fabricada a partir de 

________

6,2100 15.525,0000

matérias primas sãs e limpas ��Isenta de 

matérias terrosas e parasitas em 

perfeito  ��Estado de conservação. Serão 

rejeitadas bolachas mal cozidas, 

queimadas ��E de carácter organolépticos 

anormais, não podendo apresentar excesso 

��De dureza e nem apresentar-se 

quebradiço. Deve possuir identificação 

��Do produto, marca do fabricante, prazo 

de validade e peso liquido. A  

��Rotulagem deve estar de acordo com a 

legislação vigente. Acondicionada ��Em 

embalagem de 400 gramas

16 300,000  UN Café solúvel, granulado 200 gramas.

________

9,6500 2.895,0000

17 600,000 PCT Café torrado e moído 500 gramas

________

9,6300 5.778,0000

18 300,000  UN Canela em pó, fina homogênea, obtida da 

________

3,0200 906,0000

casca de espécimes vegetais ��Genuínos, 

grãos e limpos, pardo amarelada ou 

marrom claro, com  ��Aspectos cheiros 

aromáticos e sabor próprios , livre de 

sujidades e livre  ��E materiais 

estranhos a sua espécie, acondicionada 

em saco plástico ��Transparente, 

atoxicolada, embalada em tubo resistente 

com 30 gramas

19 300,000  UN Canela em rama, pacote com  10 gramas

________

1,9900 597,0000

20 400,000  UN Canjica de milho amarela; de cor aroma e 

________

2,8200 1.128,0000

sabor característicos, acondicio- ��nado 

em embalagem de 500 gramas

21 5000,000 KG. Carne bovina moída, tipo 1, sem gordura, 

________

17,1500 85.750,0000

sem nervo, sem osso, congelada, embalada 

em filme de PVC transparente ou saco 

plástico transparente, não embutida. 

Inspecionada. Deve possuir identificação 



 Item Quantidade

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA             

CNPJ:

RUA MADRE MARIA THEODORA, 264

C.E.P.:

Unid

82.777.236/0001-01

89683-000

-

Ponte Serrada - SC

RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Especificação

ANEXO   I

Marca Preço Unit. Máximo

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  1/2016 - PR

Total Preço Máximo

1/2016

1/2016

05/01/2016

05/01/2016

Folha:  4/11

do produto, com data de fabricação e 

validade.  A embalagem deve estar de 

acordo com a legislação vigente. 

Acondicionada em embalagem de 2kg.

22 400,000 KG. Carne de Frango peito inteiro, com osso, 

________

9,3200 3.728,0000

resfriado e embalados individualmente em 

pacotes de 1kg. Deve possuir 

identificação do produto, com data de 

fabricação e validade. A embalagem deve 

estar de acordo com a legislação vigente.

23 4000,000 KG. Carne de frango, tipo coxa e sobrecoxa, 

________

7,9200 31.680,0000

sem dorso, congelada, não temperada 

embalada em saco plástico transparente. 

Inspecionada. Deve possuir identificação 

do produto, com data de fabricação e 

validade. A embalagem deve estar de 

acordo com a legislação vigente.

24 5000,000 KG. Carne suína, tipo lombo, sem pele, sem 

________

14,6100 73.050,0000

osso, congelada, embalada em filme de 

PVC transparente ou saco plástico 

transparente. Inspecionada. Deve possuir 

identificação do produto, com data de 

fabricação e validade. A embalagem deve 

estar de acordo com a legislação vigente.

Acondicionada em embalagem de 2kg.

25 2000,000 KG Cebola branca, selecionada, de primeira 

________

6,4900 12.980,0000

qualidade, tamanho médio, apresentando 

grau de maturação adequado ao consumo, 

sem danos mecânicos.

26 900,000 KG Cenoura, selecionada, de primeira 

________

3,7600 3.384,0000

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.

27 2500,000 UN Chá de diversos sabores: flores, frutas 

________

3,2500 8.125,0000

e ervas caixa com 10 saquinhos.

28 300,000  UN Chocolate granulado; pacote de 500 

________

7,5900 2.277,0000

gramas, embalagem hermeticamente �� 

Fechada, contendo data de fabricação e 

prazo de validade.

29 400,000 PCT Coco ralado desidratado, não acrescido 

________

3,3500 1.340,0000

de açúcar. Deve possuir data de 

fabricação e validade. A embalagem deve 

estar de acordo com a legislação vigente.

Acondicionado em embalagem de 100 gramas.
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30 600,000 PCT Colorífico, de urucum. Deve possuir data 

________

4,2500 2.550,0000

de fabricação e validade.A embalagem 

deve estar de acordo com a legislação 

vigente.Acondicionada em embalagem de 

500 gramas.

31 200,000  UN Cravo da índia; produto alimentício. O 

________

2,1900 438,0000

cravo deve ser constituído por ��Botões 

florais de espécimes vegetais genuínos, 

sãs e limpos. Deve ��Apresentar aspecto 

e cor característico, cheiro fortemente 

aromático ��Característico de cravo da 

índia e sabor pungente. Ausente de 

sujidades, ��Parasitas ou larvas. 

Embalagem plástica integra atóxica, de 

12 gramas. ��Deve possuir identificação 

do ��Produto, marca do fabricante, prazo 

de validade e peso liquido. A 

��Embalagem deve estar de acordo com a 

legislação vigente.

32 600,000  UN Doce de fruta em pasta, nos sabores, uva,

________

8,5400 5.124,0000

 goiaba, morango, figo, aspecto, cheiro, 

sabor e cor peculiares ao mesmo e deverá 

ser isento de ranço e outras 

características indesejáveis. Deve 

possuir data de fabricação e validade. A 

embalagem deve estar de acordo com a 

legislação vigente.Acondicionado em 

embalagem de 900 gramas;

33 200,000  UN Erva doce; para preparo de chá. 

________

2,3500 470,0000

Acondicionado em sacos de polietileno 

��Resistente, contendo cerca de 12 

gramas do produto devidamente ��rotulado 

e com prazo de validade, marca comercial,

 procedência de  ��fabricação, numero do 

registro no órgão competente e demais 

dados, cfe. �� As disposições da 

legislação vigente.

34 1200,000  UN Extrato de tomate. Pura polpa de tomate, 

________

8,2900 9.948,0000

de primeira qualidade, prepa- ��rado com 

frutos maduros, escolhidos, sãos, sem 

pele e sementes. Deve ��Estar isento de 

fermentação e não indicar processamento 

defeituoso. ��Sem ferrugem eamassados, 

sem aromatizantes e corantes artificiais.

  ��Deve possuir identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de  

��Validade e peso liquido. A rotulagem 

deve estar de acordo com a legislação 

��Vigente. Acondicionada em embalagens 

de 840 gramas.

35 400,000 UN Farinha de trigo especial, produto 

________

11,9800 4.792,0000
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obtido a partir do cereal limpo desger- 

��minado, sãs e limpos, isento de 

matéria terrosa e em perfeito estado de  

��Conservação. Não poderá estar úmida, 

fermentada ou rançosa. Com ��Aspecto de 

pó fino, cor branca ou ligeiramente 

amarelada, cheiro próprio ��E sabor 

próprio, enriquecida com ferro. Não 

deverá apresentar cor escura. ��Deve 

possuir identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de  ��Validade e 

peso liquido, devendo constar rotulagem 

de acordo com a ��Legislação vigente. 

Acondicionada em embalagem de 5 kg

36 1500,000 PCT Farinha láctea. 230 gramas, validade de 

________

5,7900 8.685,0000

1 ano. Com aspecto, cor, cheiroE sabor 

próprios, livre de resíduos e 

fertilizantes, sujidades, parasitas e  

larvas.

37 400,000 KG Feijão preto tipo 1, novo, maquinado 

________

4,4500 1.780,0000

constituído de grãos inteiros sãos  

��Isento de material terroso, sujidades 

e mistura  de outras variedades e 

��Espécie. Deve possuir identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo ��De 

validade e peso liquido. A rotulagem 

deve estar de acordo com a legisla- 

��ção vigente. Acondicionado em 

embalagem de 1 kg

38 200,000  UN Fermento biológico para pães; .  Deve 

________

14,2900 2.858,0000

possuir identificação do ��Produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e 

peso liquido. A ��Embalagem deve estar 

de acordo com a legislação vigente. 

Acondicionado �� em embalagens de 500 

gramas.

39 400,000  UN Fermento químico em pó para bolos; 

________

6,8200 2.728,0000

produto formado de substancias  

��Químicas que por influencia do calor e 

ou umidade produz ��Desprendimento 

gasoso capaz de expandir massas 

elaboradas com farinha ��Amidos ou 

féculas aumentando-lhes o volume e a 

porosidade.  ��Deve possuir 

identificação do ��Produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

liquido. A ��Embalagem deve estar de 

acordo com a legislação vigente. 

Acondicionado  ��Em embalagem de 250 

gramas

40 400,000 PCT Fubá (Farinha de milho). Isento de 

________

2,6500 1.060,0000
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odores estranhos, bolor ou umidade. 

Embalagem de polietileno, atóxico, 

transparente e resistente. Cor 

Característica. Validade mínima de 06 

meses da data de entrega. Embalagem de 

1kg

41 400,000  UN Leite condensado; obtido pela 

________

3,4700 1.388,0000

desidratação parcial do leite, 

adicionado ��De sacarose ou glicose, 

submetido a processos  tecnológicos 

adequados, ��Destinado ao consumo direto 

ou/a aplicação culinária atendendo as  

��Condições gerais do regulamento de 

inspeção industrial e sanitária de  

��Produtos de origem animal. 

Acondicionado em embalagem de 395 gramas 

��Devidamente rotulado e identificado 

nos aspectos qualitativos, quantita- 

��tivos, prazo de validade, marca, 

procedência de fabricação e demais dados 

��Cfe. As disposições da legislação 

vigente.

42 400,000  UN Leite de côco. Deve estar isento de 

________

2,7200 1.088,0000

substâncias estranhas a sua composi- 

��ção, deve constar no rótulo a 

denominação completa do produto, prazo 

��De validade e marca comercial. 

Embalagem de 200 ml

43 11000,000 LIT Leite UHT Integral, com 3% de gordura, 

________

3,2500 35.750,0000

inspecionado. Embalagem Tetra Pack. Deve 

possuir data de fabricação e validade. A 

embalagem deve estar de acordo com a 

legislação vigente.Acondicionado em 

embalagem de 1 litro.

44 700,000  UN Lentilha; embalada em pacote de 

________

7,8200 5.474,0000

polietileno atóxico transparente,  

��Resistente termosoldado. Prazo de 

validade no mínimo 8 meses da data  ��de 

entrega. Constituído de grãos inteiros e 

sãos, isento de material terroso ��, 

sujidades e mistura de outras variedades 

e espécies.  Deve possuir  

��identificação do  ��Produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

liquido. A ��Embalagem deve estar de 

acordo com a legislação vigente. 500 

GRAMAS

45 5000,000 KG. Maçã fuji, selecionada, de primeira 

________

6,5700 32.850,0000

qualidade, tamanho médio, em processo de 

amadurecimento, sem danos mecânicos e 

físicos.
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46 2000,000 UNI Macarrão de sêmola, com ovos,  tipo  

________

4,7200 9.440,0000

cabelo de anjo,  fabricado  a  partir de 

matérias primas sãs e limpas, isentas de 

 matérias terrosas, parasitas e larvas. 

Não poderão estar  fermentadas ou 

rançosas. Na embalagem não deverá haver 

mistura de outros tipos de macarrão. 

Deve possuir  identificação  do  produto,

 marca do fabricante, prazo de validade  

e  peso  liquido.  A rotulagem deverá 

estar de acordo com a  legislação  

vigente. Acondicionada em embalagens de 

500gramas.

47 500,000  UN Macarrão de sêmola, com ovos, tipo 

________

3,2900 1.645,0000

espaguete, fabricado a partir  ��De 

matérias primas sãs e limpas, isentas de 

matérias terrosas, parasitas e  ��Larvas.

 Não poderão estar fermentadas ou 

rançosas. Na embalagem ��Não deverá 

haver mistura de outros tipos de 

macarrão. Deve possuir  ��Identificação 

do produto, marca do fabricante, prazo 

de validade e peso ��Líquido. A 

rotulagem deve estar de acordo com a 

legislação vigente. ��Acondicionada em 

embalagem de 500 gramas.

48 1500,000  UN Macarrão de sêmola, com ovos, tipo 

________

3,2900 4.935,0000

parafuso, fabricado a partir  ��De 

matérias primas sãs e limpas, isentas de 

matérias terrosas, parasitas e  ��Larvas.

 Não poderão estar fermentadas ou 

rançosas. Na embalagem ��Não deverá 

haver mistura de outros tipos de 

macarrão. Deve possuir  ��Identificação 

do produto, marca do fabricante, prazo 

de validade e peso ��Líquido. A 

rotulagem deve estar de acordo com a 

legislação vigente. ��Acondicionada em 

embalagem de 500 gramas.

49 5500,000 KG Mamão de primeira qualidade apresentado 

________

5,3200 29.260,0000

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.

50 700,000  UN Margarina vegetal com sal, com 65% ou 

________

4,3400 3.038,0000

mais de lipídios. Deve possuir data de 
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fabricação e validade.A embalagem deve 

estar de acordo com a legislação vigente.

Acondicionado em embalagem de 1 kg.

51 4000,000 KG. Melancia, selecionada, de primeira 

________

1,8900 7.560,0000

qualidade, tamanho médio, em processo de 

amadurecimento, sem danos mecânicos e 

físicos.

52 400,000  UN Milho/ervilha, em conserva em embalagem 

________

2,4400 976,0000

de 280 PESO Líquido/ gramas

53 100,000  UN Noz moscada em pó, com aspecto cheiro e 

________

3,3200 332,0000

sabor próprio, embalagem de ��28 gramas

54 2500,000  UN Óleo vegetal de soja comestível, 

________

4,5800 11.450,0000

refinado, sem colesterol com vitamina E. 

��Deve possuir identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de  

��Validade e peso liquido, a rotulagem 

deve estar de acordo com a legislação 

��Vigente, acondicionada em embalagem 

plástica de 900 ml

55 1000,000 DUZ Ovos de galinha, amarelo, Casca dura e 

________

6,3300 6.330,0000

lisa, livre de rachaduras e sujidades 

��Deve possuir identificação do produto. 

A embalagem deve estar conforme 

��Resolução 105, de 19/05/1999 Anvisa. 

Deverá possuir identificação do 

��Produto, prazo de validade e peso 

liquido, a rotulagem devera estar de 

��Acordo com a legislação vigente

56 60000,000  UN Pão sovado, produto fermentado, 

________

0,6700 40.200,0000

obrigatoriamente com farinha de trigo, 

��Sal e água caracterizados por 

apresentar  massa crocante de cor 

uniforme, ��De textura granulação fina. 

Deve possuir identificação do produto, 

marca ��Do produtor, peso liquido. A 

embalagem deve estar de acordo com a 

��Legislação vigente. Cada unidade deve 

equivaler a 60 gramas.

57 500,000  UN Pipoca; milho para pipoca tipo 1. 

________

2,4200 1.210,0000

Preparado com matéria prima sas, limpas, 

��Isentas de matérias terrosas, 

parasitas, ou detritos, animais ou 

vegetais, ��Com no máximo 15% de umidade.

 Embalagem de polietileno resistente 

��Com peso liquido de 500 gramas.

58 6000,000  UN Pó para preparo de gelatina, nos sabores 

________

1,2300 7.380,0000

de morango, pêssego, uva,  ��abacaxi, 

tutti-frutti e framboesa, com a ausência 

de sujidades.  Deve possuir 

identificação do ��Produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 
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liquido. A ��Embalagem deve estar de 

acordo com a legislação vigente. 

Acondicionada ��Em embalagem de 35 

gramas.

59 1000,000 KG Pó para preparo de pudim; enriquecidos 

________

9,8200 9.820,0000

com vitaminas e minerais, o  ��Produto 

deverá estar livre de materiais terrosos,

 parasitas e larvas, com  ��Ingredientes:

 leite em pó, açúcar orgânico, amido de 

milho, cacau em pó ��Gordura vegetal 

hidrogenada, coco ralado, sal e aroma 

natural de bauni- ��lha, sem gordura 

trans,  acondicionado em embalagem de 

primaria de pa- ��cde polietileno opaco, 

atóxico hermeticamente selados com peso 

��De 1 kg cada com validade de 06 meses 

após a data de fabricação.

60 1300,000 KG Repolho verde hibrido, de primeira 

________

3,7600 4.888,0000

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.

61 300,000  UN Sagu de mandioca;  extraído e preparado 

________

4,6500 1.395,0000

de outros ��Amidos e féculas, em forma 

granulada com validade mínima de dez 

meses ��A contar da data de entrega. 

Acondicionado em saco plástico. 

Embalagem ��Com 500 gramas.

62 1200,000 KG Sal refinado iodado, para consumo 

________

1,5400 1.848,0000

domestico, com granulação uniforme ��E 

com cristais brancos. Deve possuir 

identificação do produto, marca do 

��Fabricante, prazo de validade e peso 

liquido. A rotulagem deve estar de 

��Acordo com a legislação vigente. 

Acondicionado em embalagem de 1 KG

63 150,000  UN Salamoníaco; pacote de 100 gramas

________

1,7900 268,5000

64 500,000 KG. Salsicha de suíno, resfriada. Deve 

________

20,2100 10.105,0000

possuir rótulo com data de fabricação e 

validade. A embalagem deve estar de 

acordo com a legislação vigente. 

Acondicionado em embalagem de 3kg.

65 3000,000 KG. Tomate longa vida, selecionado, de 

________

8,1900 24.570,0000

primeira qualidade, tamanho médio, em 

processo de amadurecimento, sem danos 
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mecânicos e físicos.

66 400,000  UN Vinagre de maça; embalagem plástica de 

________

2,4700 988,0000

750 ml. .  Deve possuir identificação do 

��Produto, marca do fabricante, prazo de 

validade e peso liquido. A ��Embalagem 

deve estar de acordo com a legislação 

vigente.

(Valores expressos em Reais R$)

Total Máximo Geral:

726.131,5000


