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 ANEXO I

 (As propostas serão abertas para julgamento às  09:00  horas do dia  07/02/2020).

CNPJ / CPF:

Cidade:

Validade da Proposta:

.............................................................

.............................................................

.............

Condições de Pagamento:

Fax:

Telefone:

..........................................

..........................................

Item Código Unid Marca Oferecida Preço Unitário Preço Total

............................................................................

............................................................................

............................................................................

PCT320100011                                                                                                       

Prazo Entrega/Exec.:

Inscrição Estadual:

Estado:

Especificação

Açúcar Cristal: Contendo sacarose, peneirado, originário do suco da

cana, livre de fermentação, isento de matérias terrosas, parasitas e

detritos animais e vegetais, contendo aproximadamente 99,2% de

Glicídios, rotulada de acordo com a legislação vigente. Embalagem

primária transparente, incolor, termossoldado contendo 2kg líquido. O

produto e a embalagem devem obedecer à legislação vigente.

Validade mínima de 6 meses, e fabricação de até 30 dias da entrega.

(32-01-0001)

Preço Unit. Máximo

5,7600 500,000

Quantidade

Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..........................................

...................................................................

...................................................................

PCT160101252                                                                                                       

Açúcar Baunilha, embalagem 500g. Data de fabricação, lote e

validade. (16-01-0125)

6,3900 5,000

Kg160100093                                                                                                       

Açúcar Mascavo: Enriquecido com Ferro e ácido fólico, Embalagem de

1 kg (16-01-0009)

12,9400 20,000

Kg160200414                                                                                                       

Alho, graúdo, bulbo inteiro, sem brotos, sem grãos chochos,

machucados, novo de 1ª qualidade, com prazo de validade semanal.

Acondicionado em embalagem transparente com etiquetas de

pesagem. (16-02-0041)

28,6000 30,000

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............
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 ANEXO I

PCT320100025                                                                                                       

Amido de milho: produto amiláceo, extraído do milho, fabricado a partir

de matérias  primas sãs e limpas, isentas de matérias estranhas e

parasitas, Não podendo estar úmida, fermentada ou rançosos. Sob a

forma de pó, deverão produzir  ligeira crepitação quando comprimido

entre os dedos. Não contém glútem. Umidade máxima de 14% p/p,

minimo de amido de 84% p/p e residuo mineral fixo de 0,2% p/p.

embalagem de 500 Gr. Validade de 12 meses a partir da data de

entrega do produto, (32-01-0002)

5,9500 350,000

PCT160101806                                                                                                       

Arroz: "tipo 1", classe longo fino, pacote de 2Kg, embalagem plástica

resistente e transparente com data de fabricação e prazo de validade

de no mínimo 6 meses, com registro no Ministério da Agricultura.

(16-01-0180)

5,6800 600,000

PCT320100557                                                                                                       

Arroz Integral Tipo 1, (pacotes de 1 Kg) Tipo I, classe longo fino,

embalagem resistente, de plástico transparente, 100% natural, (não

precisa lavar nem escolher). Com registro no Ministério da Agricultura,

data de fabricação e validade máxima de 08 meses a partir da entrega

do produto. Informações nutricional: 50 Gr (1/4 xícara) = 170 kcal.

(32-01-0055)

5,4500 40,000

PCT320100568                                                                                                       

AVEIA EM FLOCOS:  tipo flocos finos embalagem Plástica de  500Gr.

Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e

validade. (32-01-0056)

6,3600 60,000

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............
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Kg160300429                                                                                                       

Banana Prata: Peso médio: 50 g. Originário de planta sadia, destinado

ao consumo "in natura", estar fresca, ter atingido o grau máximo de

tamanho, aroma, cor e sabor característicos das variedades, com grau

de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte

e o armazenamento, permanecendo adequadas para o consumo

mediato e imediato. Sem lesões provocadas por insetos, doenças ou

mecânicas, não conter substância terrosa, sujidades ou corpos

estranhos aderentes à superfície da casca, estarem isentos de

umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, estarem livres de

resíduos de fertilizantes. Não empedrada, tamanho médio e uniforme.

Quanto às características microbiológicas, deverá obedecer a

LEGISLAÇÃO CABÍVEL. Acondicionado em embalagem transparente

e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.

(16-03-0042)

4,5600 900,000

Kg4801000510                                                                                                       

Batata Doce, in natura, intacta e limpa, tamanho médio, sem brotos e

sem rachaduras, nova, de 1ª qualidade, com casca sã. Acondicionado

em embalagem transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e

prazo de validade semanal. (48-01-0005)

4,5900 120,000

Kg1602002511                                                                                                       

Batata inglesa: tipo rosa, inteira, lisa, com polpa intacta e limpa, sem

brotos, rachaduras ou cortes na casca, sem manchas ou outros

defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade tamanho

médio, boa qualidade de maturação. Acondicionado em embalagem

transparente e resistente, com etiqueta de pesagem. (16-02-0025)

3,9400 500,000

PCT1602000612                                                                                                       

Biscoito de Coco: Contendo basicamente farinha de trigo, gordura

vegetal hidrogenada, açúcar, amido de milho. Deve apresentar sabor

característico de coco e agradável. Embalagem primária: pacotes de

400g. líquido, devidamente identificado conforme determina a

legislação. Data de fabricação e validade. Prazo mínimo de validade

de 6 meses (16-02-0006)

5,6100 150,000

PCT1602006513                                                                                                       

Biscoito Maria Doce: sabor "leite", Pacote de 400gr, deve conter no

mínimo 30gr de cálcio para 100gr de biscoito, sem corantes artificiais,

em embalagem plástica atóxica, com dupla proteção, com data de

fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. (16-02-0065)

4,9300 400,000

-------------------------------------------------------------------
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Kg1602011814                                                                                                       

Biscoito Salgado: tipo "Agua e Sal" pacote 400gr, consistência

crocante, sem corante artificiais, em embalagem plástica atóxica, com

dupla proteção, com data de fabricação e prazo de validade de no

mínimo 06 meses. (16-02-0118)

5,4600 400,000

Kg1603008615                                                                                                       

Caqui Chocolate preto: Produto procedente de planta sadia, destinado

ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresca, ter atingido o

grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade,

apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a

manipulação (não estar mole), o transporte e a conservação em

condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não

estarem danificadas por quaisquer lesões de origem física, mecânica

ou por insetos e doenças que afetem suas características. Não conter

substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos

aderentes à superfície da casca, estarem isentos de umidade externa

anormal, aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme.

PADRÕES CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. Acondicionado em

embalagem transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e

prazo de validade semanal. (16-03-0086)

6,1600 100,000

VD1601023716                                                                                                       

CAFÉ GRANULADO 200g (16-01-0237)

14,0000 200,000

UN3201002817                                                                                                       

Canela em ramo acondicionado em embalagem plástica de

polipropileno de 12gr, transparente, devendo constar na embalagem a

data de fabricação e prazo de validade de no máximo 12 meses.

(32-01-0028)

3,2800 50,000

UN3201002718                                                                                                       

Canela moída, acondicionado em embalagem plástica de polipropileno

de 25gr, transparente, devendo constar  na embalagem a data de

fabricação e prazo de validade de no máximo 24 meses. (32-01-0027)

3,4100 60,000

PCT3201002919                                                                                                       

Canjica de milho acondicionada em embalagem de 500g (32-01-0029)

3,5300 200,000

-------------------------------------------------------------------
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Kg3201002220                                                                                                       

Carne bovina moída, refrigerada, de 1ª categoria, com no máximo 5%

de gordura, sem cartilagem e ossos, podendo conter no máximo 3%

de apo nevroses, prazo de validade de 6 meses.. A embalagem

secundária deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos.

(32-01-0022)

21,4900 600,000

Kg1601010521                                                                                                       

Carne bovina em Pedaços: resfriada, Macia, aspecto próprio, não

pegajosa, sem cheiro e sabor próprio. Ausente de gordura, músculos e

osso, de Primeira qualidade. Embalagem primária individual de 1kg

constituída de plástico atóxico transparente, livre de insetos,

microrganismo de outra impureza que venham comprometer o

armazenamento e a saúde humana. Com registro do órgão

competente (SIM, CISPOA ou SIF). Com etiqueta de pesagem e prazo

de validade. Apto para o consumo. (16-01-0105)

20,6300 400,000

Kg3201003622                                                                                                       

Cebola de primeira, tamanho médio, sem rama, fresca compacta

(32-01-0036)

4,0600 300,000

PCT1602017923                                                                                                       

Cereal de Milho: sabor chocolate e/ou coberto com chocolate, tipo

bolinha. Ingredientes: farinha de milho enriquecida com ferro e ácido

fólico, farinha integral, açúcar, amido, xarope de glicose, cacau em pó,

vitaminas e minerais. Acondicionadas em embalagens de papel com

240g. Deve conter registro no Ministério da Saúde, data de fabricação

e prazo de validade. Data na entrega de 6 meses (16-02-0179)

7,6900 200,000

PCT1601028024                                                                                                       

Coco Ralado: sem adição de açúcar, acondicionado em embalagem

de 100g. Contendo no corpo da embalagem identificação do produto,

marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso

liquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.

(16-01-0280)

4,2500 100,000

PCT1602018025                                                                                                       

Cacau em pó: solúvel sem adição de açúcares. Ingredientes: 100%

cacau em pó. Não pode conter traços de glúten. Embalados em caixa

de papel com peso de 200g. (16-02-0180)

15,1000 20,000

UN1601024326                                                                                                       

Couve em Folhas, de boa qualidade, não murcha. (16-01-0243)

3,1100 40,000

-------------------------------------------------------------------
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PCT3201005827                                                                                                       

Chocolate em pó: Em pó de preparo instantâneo, aromatizado

artificialmente, contendo 50% de cacau em pó, açúcar e

aromatizantes. Em embalagem de 200 g. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Deve conter o registro no MS, data de fabricação com prazo de

validade e numero de lote aparentes, constando no rótulo declaração

ou certificado do tipo do produto. Na entrega, somente será aceito o

produto que tenha data de validade de, no mínimo, 6 meses

(32-01-0058)

8,9200 500,000

CX1603005328                                                                                                       

Chá em caixas, diversos sabores, embalagem 10 gr,. (16-03-0053)

4,0300 150,000

UN3201003029                                                                                                       

Cravo, acondicionado em embalagem plástica de polipropileno  de

18gr, transparente, evendo constar na embalagem a data de

fabricação e prazo de validade de no máximo 12 meses. (32-01-0030)

3,6900 50,000

UN1602017230                                                                                                       

CREME DE LEITE UHT, EMBALAGEM DE 200 Gr. (16-02-0172)

2,9300 100,000

PCT1602018131                                                                                                       

Ervilha natural congelada: Embalagem intacta, isentos de matéria

terrosa, parasitas e detritos de animais pacote de 350g. (16-02-0181)

5,5200 100,000

Kg1601001832                                                                                                       

Farinha de Arroz branco, tipo especial, de primeira qualidade, fina,

seca, ligeiramente torrada e peneirada. De sabor neutro, indicada para

celíacos. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 7

meses contados a partir da data de entrega, acondicionados em

embalagem de plástico de 1 Kg e atóxico. Não conter glúten.

(16-01-0018)

6,1000 5,000

Kg3201003833                                                                                                       

Farinha de milho, tipo média, pacote com 01 Kg, embalagem de papel

ou filme flexivel  de polipropileno transparente, deve constar na

embalagem a data de fabricação e prazo de validade de no máximo 09

meses. (32-01-0038)

3,9300 150,000

PCT3201000934                                                                                                       

Farinha de trigo especial, pacote de 5 Kg, embalagem de papel ou

filme flexivel de polipropileno transparente, deve constar na

embalagem a data de fabricação e prazo de validade de no minimo 6

meses, enriquecido com ferro e ácido fólico com registro no Ministério

da Saúde. (32-01-0009)

13,9300 100,000

-------------------------------------------------------------------
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PCT3201005935                                                                                                       

Farinha de Trigo Integral, Fina, de 1ª Qualidade, com mínimo 06 Gr de

Fibra Alimentar em 50 Gr do produto seco. Embalagem primaria: saco

de papel contendo 01 Kg. (32-01-0059)

4,6600 50,000

Kg1602014136                                                                                                       

Feijão Preto - tipo I, classe, novo, de primeira qualidade, constituído

de grãos inteiros e sadios de grãos inteiros e sãos, sem a presença de

grãos mofados e/ou carunchados com teor de umidade máxima de

15%. Embalagem: plástica, resistente, transparente, contendo 1 kg.

Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de

entrega. (16-02-0141)

6,1300 250,000

Kg1602009437                                                                                                       

Feijão carioquinha tipo I, classe, novo, de primeira qualidade,

constituído de grãos inteiros e sadios de grãos inteiros e sãos, sem a

presença de grãos mofados e/ou carunchados com teor de umidade

máxima de 15%. Embalagem: plástica, resistente, transparente,

contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir

da data de entrega. (16-02-0094)

7,2800 100,000

UN3201001038                                                                                                       

Fermento biológico instantâneo para pão, embalagens 125 Gr.

(32-01-0010)

1,7100 40,000

UN3201000839                                                                                                       

Fermento  químico em pó para bolo, 250 gr.  Composição

básica:amido de milho ou fécula de mandioca fosfato monocálcico,

bicarbonato de sódio. (32-01-0008)

8,0300 150,000

UN1602003940                                                                                                       

Doce cremoso de frutas- Geléia sabor uva ou morango, embalagens

de 400 gramas. (16-02-0039)

6,6000 200,000

CX1602017341                                                                                                       

GELATINA EM PÓ, EMBALAGEM COM 30 Gr. (16-02-0173)

1,6300 200,000

POT1602018242                                                                                                       

Iogurte zero lactose. Iogurte com polpa de frutas vários sabores para

dietas com restrição de lactose. Embalagem plástica com peso liquido

150g com data de fabricação e validade e Registro no Ministério de

Saúde. Data entrega 30 dias ao vencimento. (16-02-0182)

2,2600 50,000
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Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............



CNPJ:

C.E.P.:

98760-000

87.613.055/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA                 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. IPIRANGA, 1544

Chiapetta - RS

Nr.:  1/2020 - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Licitatório:

Data do Processo:

14/2020

24/01/2020

14/2020

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.: 24/01/2020

-

Folha:  8/13

Item Código Unid Especificação Marca Oferecida Preço Unitário Preço TotalPreço Unit. Máximo Quantidade

 ANEXO I

LIT1601016843                                                                                                       

Leite Integral Longa Vida: Embalagem de 1 litro tetra parck, e data de

fabricação 30 dias e validade superior a 3 meses e registro no SIF,

CISPOA OU SIM. (16-01-0168)

3,7900 1.300,000

UN3201005244                                                                                                       

leite condensado, embalagem de 395 gr, leite fluido padronizado

(32-01-0052)

4,5600 100,000

UN3201004845                                                                                                       

Leite zero lactose (restrição a lactose) embalagem de 01 lt

(32-01-0048)

5,0900 200,000

UN3201003346                                                                                                       

Lentilha "tipo 1", classe média, nova, pacote de 500gr, de primeira

qualidade, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados, em

embalagem plástica resistente e transparente, com data de fabricação

e prazo de validade de no máximo 6 meses, com registro no Ministério

da Agricultura. (32-01-0033)

5,5900 200,000

UN1602018347                                                                                                       

Louro, desidratada. Em embalagem de plástico atóxico. Peso 15-20g.

(16-02-0183)

4,1900 20,000

Kg1602002048                                                                                                       

Maçã Gala: Produto procedente de planta sadia, destinado ao

consumo "in natura", devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau

ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade,

apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas

para o consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas por

quaisquer lesões de origem física, mecânica ou por insetos e doenças

que afetem suas características. Não conter substância terrosa,

sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à

superfície da casca, estarem isentos de umidade externa anormal,

aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. PADRÕES

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. Acondicionado em embalagem

transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de

validade semanal. (16-02-0020)

8,3900 600,000

PCT1602012949                                                                                                       

Macarrão cabelo de anjo: com ovos pacote de 500 gr em embalagem

plástica resistente e transparente, deve constar na embalagem prazo

de validade de no mímino 12 meses (16-02-0129)

5,4100 20,000

-------------------------------------------------------------------
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UN3201006050                                                                                                       

Macarrão tipo Parafuso, com sêmola de trigo enriquecida com ferro e

ácido fólico, ovos pasteurizados, fabricado a partir de matérias primas

sãs e limpas, isentas de materiais terrosos, parasitas e larvas. Não

estar fermentada ou rançosa, pesando 500gr, com validade máxima

de 10 meses a partir da data de entrega do produto. (32-01-0060)

4,1300 250,000

UN3201006151                                                                                                       

Macarrão tipo Letrinhas (Alfabeto), embalagem contendo 500 Gr, com

ovos pasteurizados; massa enriquecida com ferro e acido fólico,

corante natural, com prazo de validade de no máximo 06 meses a

partir da entrega do produto. (32-01-0061)

5,4800 100,000

Kg1602009952                                                                                                       

Macarrão espaguete, 1Kg com sêmola de trigo enriquecida com ferro

e ácido fólico, ovos pasteurizados, cor amarela, corantes naturais,

urucum e cúrcuma, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas,

admitido umidade máxima de 13%, acondicionado em saco plástico

transparente, atóxico, pesando 500gr, com validade máxima de 10

meses a partir da data de entrega. (16-02-0099)

3,4900 200,000

PCT1602002353                                                                                                       

Macarrão tipo Parafuso: sem ovos e sem glúten. Embalado em

pacotes com 500g. Prazo de validade minima de 6 meses e fabricação

de até 30 dias da entrega (16-02-0023)

5,4100 5,000

Kg3201003554                                                                                                       

MAMÃO DE 1ª QUALIDADE, FRUTOS COM 60 A 70%

MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRME E COM

BRILHO. (32-01-0035)

6,7900 600,000
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UN3201000355                                                                                                       

Margarina cremosa vegetal: Margarina cremosa em potes plásticos de

500g com sal. Produto que se apresenta sob forma de emulsão

plástica ou fluída contendo obrigatoriamente os ingredientes leite,

seus constituintes, sem gordura trans, óleos e/ou gorduras

comestíveis, sal e água, deverá conter no mínimo 80% de lipídios.

Produzida a partir da interesterificação dos ácidos graxos, recebendo

assim, comercialmente, a designação "livre de gordura trans. Deve

conter vitaminas e outras substâncias permitidas, desde que estejam

no rótulo. Margarina fabricada a partir de matérias primas

selecionadas, livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos

animais e vegetais. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Embalagem de

plástico, atóxico, individual com 500 g. Validade: No mínimo 6 (seis)

meses a partir da data de entrega (32-01-0003)

6,7400 100,000

UN3201004756                                                                                                       

Massa de pizza tamanho médio, redonda, pesando em torno de 180gr

cada, acondicionada em ambalagem plastica. (32-01-0047)

4,9900 250,000

UN3201006257                                                                                                       

Melado colonial, inspecionado fresco, embalagem contendo 400 Gr.

(32-01-0062)

8,8100 100,000

PCT1602018458                                                                                                       

Milho verde congelado:  pct 300g. Embalagem intacta, isentos de

matéria terrosa, parasitas e detritos de animais, data de fabricação e

validade (16-02-0184)

9,9700 100,000

Kg1602004959                                                                                                       

Moranga, tipo cabotia:  com polpa intacta e limpa, tamanho médio,

sem brotos, sem rachaduras, sem bolores, de 1ª qualidade,

acondicionado em embalagem transparente e resistente, com etiqueta

de pesagem e prazo de validade semanal. (16-02-0049)

4,6100 150,000

POT1602015960                                                                                                       

Nata pote de 300 gr (16-02-0159)

7,2600 200,000

UN3201001161                                                                                                       

Óleo de soja refinado, garrafa plástica de 900 ml, em perfeitas

condições, constar na embalagem data de fabricação e prazo de

validade de no máximo 12 meses. (32-01-0011)

4,8900 300,000

PCT3101015562                                                                                                       

Orégano desidratado e picado, embalagem de 100gr (31-01-0155)

8,7900 40,000
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dz3201001863                                                                                                       

Ovos brancos de galinha, tamanho grande, de primeira qualidade,

frescos, isento de aditivos ou susbstâncias estranhas ao produto que

sejam impróprias  ao consumo e que alterem suas caracteristicas

naturais ( físicas, quimicas e organolépticas), inspecionados pelo

Ministério da Agricultura, acomodados em cartelas e embalados em

caixas contendo 60 unidades cada caixa de papelão, sendo estas em

perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas. (32-01-0018)

7,2800 50,000

PCT3201004064                                                                                                       

Pão de sanduiche fatiado, unidades de 500 Gr, contendo

aproximadamente 24 fatias de 20 Gr cada. Embalagem plástica

contendo 01 unidade, devendo constar data de fabricação, validade,

padaria responsável. Contendo informações nutricionais. (32-01-0040)

11,1300 400,000

UN3201001665                                                                                                       

Pão Francês, 50 gramas. Produto obtido pela cocção, em condições

técnicas e higiênico-sanitárias adequadas, preparado com farinha de

trigo, fermento biológico, sal, açucar, margarina. Embalagem plástica

contendo 30 unidades, devendo constar na embalagem etiqueta com

data de fabricação, validade, padaria responsável e informações

nutricionais. (32-01-0016)

10,5300 400,000

Kg1603010166                                                                                                       

PÃO DE CACHORRO QUENTE: Unidade de 50gr cada. Feito no dia

da entrega, composto por farinha de trigo especial, açúcar, sal,

fermento biológico, gordura vegetal e leite. CONTÉM GLÚTEN.

PACOTE COM 10 UNIDADES COM NO MÍNIMO 500GR. CADA

EMBALAGEM DEVERÁ APRESENTAR A IDENTIFICAÇÃO E

CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES

NUTRICIONAIS, etiqueta com data de fabricação, Peso e validade do

produto. Não serão aceitos embalagens sem peso, data de fabricação

e validade. (16-03-0101)

12,3300 800,000

Kg1601025367                                                                                                       

Pimentão verde, de boa qualidade, conservada as características

organolépticas do produto para o consumo humano. Deve apresentar

etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. (16-01-0253)

9,2600 60,000

PCT1601027568                                                                                                       

MILHO PIPOCA, CLASSE AMARELA, tipo 1, grupo duro, embalagem

com 500 gr. (16-01-0275)

3,6900 100,000
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UN1602017569                                                                                                       

POLVILHO AZEDO, COM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500

Gr. (16-02-0175)

5,0300 200,000

UN1602018570                                                                                                       

Polpa de Tomate. Ingredientes: tomate, sal e açúcar. Embalagem

tetrapack, asséptica, peso liquido 260 gramas. Não contém glúten.

Validade mínima de 6 meses e fabricação de até 30 dias da data de

entrega (16-02-0185)

4,7300 200,000

Kg1602005671                                                                                                       

Queijo, tipo mussarela: fatiado, de boa procedência, sem apresentar

mofo ou inconformidades, unidades soltinhas não grudadas, sem

aparência de descongelamento. Na embalagem devera constar a data

de fabricação, de validade e o numero do lote. Deve estar registrado

no Ministério de Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Data na entrega

de 30 dias da fabricação. (16-02-0056)

28,4500 100,000

Kg1601015272                                                                                                       

Queijo, tipo mussarela sem lactose, fatiado. Na embalagem deverá

constar data de fabricação e validade. Deve estar registrado no

Ministério de Agricultura e/ou Ministério da Saúde (16-01-0152)

46,5000 5,000

PCT1602016173                                                                                                       

Sagu de mandioca, tipo 1, pacotes de 500 Gr, Embalagem primária

plástica transparente, resistente com solda íntegra. Registro no

M.S/M.A. Deve constar na embalagem: registro, classificação,

composição, instrução para preparo e conservação, peso liquido e

prazo de validade máximo de 12 meses da entrega do produto.

(16-02-0161)

4,3300 200,000

PCT1602007274                                                                                                       

Sal refinado - iodado em pacotes de 1kg. (16-02-0072)

1,7900 100,000

UN1602018675                                                                                                       

Sálvia, desidratada. Em embalagem de plástico atóxico. Peso 15-20g.

(16-02-0186)

3,1600 10,000

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............



CNPJ:

C.E.P.:

98760-000

87.613.055/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA                 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. IPIRANGA, 1544

Chiapetta - RS

Nr.:  1/2020 - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Licitatório:

Data do Processo:

14/2020

24/01/2020

14/2020

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.: 24/01/2020

-

Folha:  13/13

Item Código Unid Especificação Marca Oferecida Preço Unitário Preço TotalPreço Unit. Máximo Quantidade

 ANEXO I

UN3201006576                                                                                                       

Suco de Uva integral. Orgânico, variedade bordô, garrafa contendo

870 ml, elaborado somente com uvas, sem adição de açucares e

conservantes. Não alcoólico e não fermentado. Embalagem de vidro,

contendo data de fabricação e validade de no máximo 12 meses.

Comprovação de autenticidade do produto orgânico, mediante

apresentação da certificação orgânica, de acordo com a legislação

orgânica vigente: Lei nº 10.831 de 23/12/2003, decreto 6323 de

27/12/2007 e instrução normativa nº 64, do Ministério da Agricultura

Pecuária e Abastecimento (MAPA) de 18/12/2008. (32-01-0065)

14,1300 300,000

UN3201006677                                                                                                       

Suco de Laranja integral. Orgânico, garrafa contendo 870 ml,

elaborado somente com laranjas, sem adição de açucares e

conservantes. Não alcoólico e não fermentado. Embalagem de vidro,

contendo data de fabricação e validade de no máximo 12 meses.

Comprovação de autenticidade do produto orgânico, mediante

apresentação da certificação orgânica, de acordo com a legislação

orgânica vigente: Lei nº 10.831 de 23/12/2003, decreto 6323 de

27/12/2007 e instrução normativa nº 64, do Ministério da Agricultura

Pecuária e Abastecimento (MAPA) de 18/12/2008 (32-01-0066)

14,6000 200,000

Kg1601019778                                                                                                       

Tomate inteiro, firme, maturação média, levemente avermelhad

(16-01-0197)

5,1900 500,000

UN3201000579                                                                                                       

Vinagre de maçã com frascos de plástico forte  contendo 750 ml, com

validade máxima de 04 meses da entrega do produto. (32-01-0005)

4,0900 150,000
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