
96120 - ESTADO DO PARANA
987779 - PREF.MUN. DE PORECATU

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00005/2020-000

1 - Itens da Licitação

1 - Chá alimentação

Descrição Detalhada: Achocolatado em pó: mistura em pó para o preparo de achocolatado, enriquecido com vitaminas e minerais. o produto deve
estar com suas características de cor, sabor, cheiro, preservadas, deve ser formulado a partir de matérias-primas selecionadas.
embalagem: deve estar acondicionado em pacotes de poliéster metalizado/pebd, atóxico, hermeticamente selados, com peso
líquido 400 g cada. prazo de validade mínimo: 06 meses a contar a partir da data de entrega.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Grupo: G1

Valor Total (R$): 222,50

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (50)

2 - Farelo

Descrição Detalhada: Amido de milho: produto amiláceo extraído do milho. deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isento de
matérias terrosas e parasitas. não deverá apresentar resíduos ou impurezas, bolor ou cheiro não característico. embalagem:
deve estar intacta, vedada com 500g. prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Grupo: G1

Valor Total (R$): 148,20

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (20)

3 - Calda doce para recheio , cobertura

Descrição Detalhada: Adoçante dietético líquido, frasco de 100 ml.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Grupo: G1

Valor Total (R$): 42,15

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (15)

4 - Biscoito

Descrição Detalhada: Biscoito salgado tipo cream cracker: ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit. b9), açúcar, gordura
vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos
bicarbonato de sódio, amido de milho. o biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de
matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de
caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço – embalagem
primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g com dupla embalagem e em embalagem secundária de
caixa de papelão. prazo de validade mínimo 10 meses a contar a partir da data de entrega.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Valor Total (R$): 930,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
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Grupo: G1

Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (200)

5 - Biscoito

Descrição Detalhada: Biscoito sabor leite: ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit. b9), açúcar, gordura vegetal, açúcar
invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, acidulantes ácido
láctico e aromatizante.o biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas,
parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres
organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço – embalagem primaria
em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g,  prazo de validade mínimo 10 meses a contar a partir da data de
entrega.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Grupo: G1

Valor Total (R$): 892,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (200)

6 - Biscoito

Descrição Detalhada: Biscoito sem lactose:  ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sem colesterol,
sem lactose. características: cor, odor, sabor e textura característica. o biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas
sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400 g, tendo dupla embalagem e em
embalagem secundária de caixa de papelão. prazo de validade mínimo 10 meses a contar a partir da data de entrega.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Pacote 400,00 G

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Grupo: G1

Valor Total (R$): 42,70

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (10)

7 - Biscoito

Descrição Detalhada: Biscoito salgado  integral : ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, fibra de trigo,
açúcar, extrato de malte, sal, glicose, soro de leite, fermentos químicos: bicabornato de amônio, bicabornato de sódio e fosfato
monocálcico, estabilizante lecitina de soja deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, não devem estar mal
assados ou com caracteres organolépticos anormais.  embalagem: devem estar acondicionados em embalagem primária
plástica, transparente, envoltos por embalagem secundária de polietileno metalizado, atóxico, resistente, lacrado, contendo
400g. prazo de validade mínimo 10 meses a contar a partir da data de entrega.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Grupo: G1

Valor Total (R$): 174,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (30)

8 - Biscoito

Descrição Detalhada: Biscoito de polvilho salgado: leve e crocante produzido a partir de polvilho azedo. ingredientes: polvilho, gordura vegetal, ovos e
sal não contém glúten. embalagem primária: pacotes de  polipropileno atóxico, resistente, hermeticamente fechado sem contato
manual. embalagem secundária: caixas de papelão com abas superior e inferior lacradas com fita adesiva de polipropileno..
prazo de validade e data de fabricação: a validade é de 6 meses a partir da data de fabricação a fabricação é no máximo 15 dias
antes da data de entrega contendo 100g .

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Valor Total (R$): 97,80

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
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Grupo: G1

Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (20)

9 - Biscoito

Descrição Detalhada: Biscoito sem glúten:  ingredientes: fécula de batata, farinha de arroz, farinha de trigo sarraceno, ovos, óleo de palma, amido de
milho modificado, dextrose, sal iodado, levedura, espessante: hidroxipropilmetilcelulose, emulsificante ésteres
monoacetiltartáricos e diacetiltartáricos de mono e diglicerídeos de ácidos graxos, leveduras tartarato monopotássico,
bicarbonato de amônio e aromatizante natural. não contém glúten.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Grupo: G1

Valor Total (R$): 763,50

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (50)

10 - Biscoito

Descrição Detalhada: Cookies integrais sem glúten e sem lactose: ingredientes: milho integral em pó, farinha de arroz integral, melado de cana, amido,
óleos vegetais (milho e ou girassol e ou algodão), açúcar mascavo, extrato de soja, frutas (morango e amora), maltodextrina,
emulsificante natural lecitina de soja, fermentos (fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio) e aroma.
embalagem contendo 150g do produto. a embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve contar data de fabricação de no
máximo 30 dias da data de entrega do produto, prazo de validade e informação nutricional.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Grupo: G1

Valor Total (R$): 558,90

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (30)

11 - Farinha alimentícia

Descrição Detalhada: Farinha de láctea: ingredientes: farinha de trigo torrada, açúcar, leite em pó integral, sal, mistura minerovitamínica (vitamina c,
ferro, niacinamida, vitamina e, ácido pantotênico, vitaminas b6, b2, b1, a, ácido fólico e vitamina 12) e aroma de baunilha.
embalados em latas de alumínio de até 400 g do produto e reembalados em caixas de papelão. as latas não deverão apresentar
ferrugem ou estarem amassadas. prazo de validade: 18 meses. data de fabricação: 60 dias deverá apresentar registro no
ministério da agricultura.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Grupo: G1

Valor Total (R$): 135,60

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (10)

12 - Suporte distribuidor de leite

Descrição Detalhada: Leite em pó instantâneo 400g. leite em pó integral fortificado instantâneo ingredientes: leite integral, vitaminas c, a e d,
pirofosfato férrico, e emulsificante lecitina de soja. embalados em latas de alumínio de até 400 g do produto e reembalados em
caixas de papelão. as latas não deverão apresentar ferrugem ou estarem amassadas. prazo de validade: 18 meses. data de
fabricação: 60 dias deverá apresentar registro no ministério da agricultura.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Grupo: G1

Valor Total (R$): 902,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (60)
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13 - Debulhador cereal

Descrição Detalhada: Cereal infantil sabor  multi-cereais cereal para alimentação infantil com vitaminas, tipo mucilon lácteo, de preparo instantâneo,
preparado a partir de matérias primas sãs, limpas, enriquecido com vitaminas. em lata de folha de flandres e verniz sanitário, do
tipo mucilon ou similar. embalagem original de fábrica - lata com 400 g. registro no ministério da agricultura-sif. . data de
fabricação: máximo 30 dias.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Grupo: G1

Valor Total (R$): 136,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (10)

14 - Cereal natural

Descrição Detalhada: Cereal infantil sabor arroz cereal para alimentação infantil com vitaminas, tipo mucilon lácteo, de preparo instantâneo, preparado
a partir de matérias primas sãs, limpas, enriquecido com vitaminas.em lata de folha de flandres e verniz sanitário, do tipo
mucilon ou similar. embalagem original de fábrica - lata com 400 g. registro no ministério da agricultura-sif. . data de fabricação:
máximo 30 dias

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Grupo: G1

Valor Total (R$): 118,30

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (10)

15 - Debulhador cereal

Descrição Detalhada: Cereal infantil sabor milho. cereal para alimentação infantil com vitaminas, tipo mucilon lácteo, de preparo instantâneo,
preparado a partir de matérias primas sãs, limpas, enriquecido com vitaminas.em lata de folha de flandres e verniz sanitário, do
tipo mucilon ou similar. embalagem original de fábrica - lata com 400 g. registro no ministério da agricultura-sif. . data de
fabricação: máximo 30 dias.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Grupo: G1

Valor Total (R$): 118,30

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (10)

16 - Duplicador cópia

Descrição Detalhada: Gelatina em pó vários sabores embalagem de 30 gr. produto constituído por misturas em pó de vários ingredientes destinados a
preparar gelatina com a complementação com água. devem apresentar aspecto de pó fino ou granulado, cheiro, cor e sabor
próprios, conforme os componentes. o produto deve estar isento de sujidade, parasitas e larvas. o produto deve estar
acondicionado em embalagens de polietileno leitoso, contendo 50g. data de fabricação: máximo 30 dias

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Grupo: G1

Valor Total (R$): 87,20

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (80)
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17 - Gelatina - uso fotografico

Descrição Detalhada: Gelatina em pó diet  vários sabores embalagem de 12 gr. produto constituído por misturas em pó de vários ingredientes
destinados a preparar gelatina com a complementação com água. devem apresentar aspecto de pó fino ou granulado, cheiro,
cor e sabor próprios, conforme os componentes. o produto deve estar isento de sujidade, parasitas e larvas. o produto deve
estar acondicionado em embalagens de polietileno leitoso, contendo 12gr. data de fabricação: máximo 30 dias.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Grupo: G1

Valor Total (R$): 82,80

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (30)

18 - Cortador elétrico frios

Descrição Detalhada: Complemento alimentar infantil sabor chocolate lata  400g. complemento alimentar infantil em pó, para crianças que necessitem
de um aporte maior de nutrientes. sem glúten. enriquecido com vitaminas e minerais. sabor chocolate. acondicionado em lata,
original de fábrica com 400g. prazo de validade e registro no ma- sif.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Grupo: G1

Valor Total (R$): 590,60

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (20)

19 - Suporte distribuidor de leite

Descrição Detalhada: Leite em pó recém nascido- lata 400g fórmula infantil instantânea. para crianças de 0 a 6 meses de idade. acondicionado em
lata de 400g. embalagem original do fabricante- registro no ma-sif.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Grupo: G1

Valor Total (R$): 265,60

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (10)

20 - Fruta - xarope

Descrição Detalhada: Açúcar cristal: produto obtido do suco da cana de açúcar, tipo cristal, contendo no mínimo 99,3% de sacarose, admitindo
umidade máxima de 0,3% p/p, livre de fermentação, inseto de sujidades, de matérias terrosas, de parasitas e de detritos animais
ou vegetais. o produto deve estar acondicionado em embalagem primária de 5kg.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Grupo: G2

Valor Total (R$): 2.697,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (300)
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21 - Brilhador de arroz ( polidor de arroz )

Descrição Detalhada: Arroz tipo 1 polido tipo 1 classe longo fino: constituídos de grãos inteiros longo deve conter no mínimo 90% de grãos inteiros e
não poderá apresentar umidade maior que 14%,, isento de sujidades e materiais estranhos,  o produto não deve apresentar
matérias estranhas como corpos e detritos de qualquer natureza estranha ao produto, como grãos ou sementes de outras
espécies vegetais, sujidades e restos de insetos. o produto deve estar acondicionado em embalagem primária de 5kg em sacos
plásticos resistentes, atóxico, transparente, incolor, termossoldada . a embalagem deverá apresentar externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. o produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Grupo: G2

Valor Total (R$): 3.056,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (200)

22 - Chá alimentação

Descrição Detalhada: Café torrado moído tradicional: características gerais: com selo de pureza abic. com tolerância de 1% de impurezas como
cascas, paus, etc, com ausência de larvas, parasitos e substâncias estranhas. rendimento mínimo esperado de 6,25 litros de
café pronto para cada pacote de 500 g. sem glúten. características sensoriais (organolépticas): aspecto de pó homogêneo fino,
cor castanho; sabor e odor próprios. embalagem contendo 500g, com dupla proteção. data de fabricação: o produto deve ter
sido fabricado no máximo de 30 dias antes da data de entrega. prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data da
entrega.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Grupo: G2

Valor Total (R$): 5.397,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (700)

23 - Farinha alimentícia

Descrição Detalhada: Farinha de mandioca: fabricada a partir de matérias primas limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos. não podem estar
úmidas, fermentadas ou rançosas. produto obtido pela ligeira torração da raladura das raízes de mandioca previamente
descascada, lavada, e isentas do radical cianeto. embalagem integra de 1kg , na embalagem deverá constar data da fabricação
data de validade e número do lote do produto. validade mínima de 6 meses na data da entrega.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Grupo: G2

Valor Total (R$): 106,60

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (20)

24 - Farinha alimentícia

Descrição Detalhada: Farinha de milho: amarela em flocos. embalagem plástica contendo 1 kg, livre de parasitas, substâncias nocivas. prazo de
validade 12 meses a contar a partir da data de entrega.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Grupo: G2

Valor Total (R$): 69,80

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (20)
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25 - Farinha alimentícia

Descrição Detalhada: Farinha de trigo: tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico, 100% pura de excelente qualidade, pó branco, fino e de fácil
escoamento, não devendo estar empedrado e isento de sujidades. embalagem intacta de 1kg, na embalagem deverá constar
data da fabricação data de validade e número do lote do produto. pacote com 1 kg. validade mínima de 6 meses na data da
entrega.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Grupo: G2

Valor Total (R$): 340,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (100)

26 - Farinha alimentícia

Descrição Detalhada: Farinha de tapioca: tipo: 1, classe: branca, unidade de fornecimento: pacote com 500 g, características adicionais: isentas de
matéria terrosa e parasitos, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, produto próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor, deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. validade mínima 6 (seis) meses a partir da data de fabricação. prazo de
validade mínimo de 12 meses a partir data de entrega.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Grupo: G2

Valor Total (R$): 136,60

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (20)

27 - Broto de feijao in - natura

Descrição Detalhada: Feijão tipo carioquinha grupo 1, feijão anão. o produto deve ser constituído de no mínimo 95% de grãos inteiros e íntegros da
cor característica da variedade correspondente (permitindo no máximo 3% de mistura de outras classes) e produção de última
safra. o produto deve ser constituído de grãos inteiros, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos.  o produto deve
estar isento de detritos animais ou vegetais, insetos vivos ou mortos, matéria terrosa, parasitas, grãos ou pedaços de grãos
avariados, partidos, quebrados, mofados, descoloridos por insetos, alfinetados, manchados, enrugados, descoloridos,
amassados e isentos de matérias estranhas como grãos ou sementes de outras espécies. o produto deve estar acondicionado
em embalagem primária de pacote plástico transparente, atóxico, termossoldado de 1 kg e embalagem .

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Grupo: G2

Valor Total (R$): 1.053,80

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (220)

28 - Farinha alimentícia

Descrição Detalhada: Fermento em pó: embalagem intacta de 100g, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do
lote do produto. deverá conter: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de
cálcio. validade mínima de 3 meses na data da entrega.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Grupo: G2

Valor Total (R$): 74,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (25)
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29 - Grão de bico

Descrição Detalhada: Fubá de milho refinado enriquecido com ferro e ácido fólico: produto obtido pela moagem do grão de milho, desgerminado ou
não. deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas e isentas de matéria terrosa e parasitas e larvas. não deverá
esta úmido, fermentado ou rançoso. o produto deve apresentar teor de umidade máxima de 15% p/p, teor de acidez máxima de
5,0% com no mínimo de 7% p/p de protídios. o produto deve apresentar rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes
mais do peso antes da cocção. o produto deve estar acondicionado em embalagem primária, atóxica, transparente
termossoldada, resistente embalagem secundária de fardos de plástico resistente, totalmente fechados, embalagem 1 Kg

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Grupo: G2

Valor Total (R$): 200,80

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (80)

30 - Grão de bico

Descrição Detalhada: Canjica de milho (branca): tipo 1, classe branca, subgrupo despeliculada. o produto deve ser proveniente de matérias primas
sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais ou vegetais.características sensoriais (organolépticas):
aspecto de grãos, cor branca, odor e sabor próprios. não deve apresentar cheiro de mofo. embalagem primária: embalagem em
sacos de polietileno transparente, reforçado, contendo 500 gr. não serão aceitos produtos cujas embalagens estejam
danificadas. data de fabricação: o produto deve ter sido fabricado no máximo de 30 dias antes da data de entrega. prazo de
validade: mínimo de 06 meses a partir da data da entrega.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Grupo: G2

Valor Total (R$): 197,50

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (50)

31 - Grão de bico

Descrição Detalhada: Milho de pipoca. características: grupo duro, classe amarelo, tipo 1. embalagem: pacotes de plástico atóxico, contendo 500 g do
produto. data de fabricação: o produto deve ter sido fabricado no máximo de 30 dias antes da data de entrega.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Grupo: G2

Valor Total (R$): 143,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (50)

32 - Grão de bico

Descrição Detalhada: Sal refinado iodado extra: pacote de 1kg. 1ª qualidade. cloreto de sódio cristalizado extraído de fontes naturais. o produto deverá
se apresentar na forma de cristais brancos, de forma cúbica, agrupados e unidos de maneira a constituírem pequenas pirâmides
de base quadrangular específica. o produto não deve apresentar sujidades, parasitas e larvas. o produto deverá ser
acondicionado em embalagem primária e pacote plástico de 1kg, resistente, transparente, atóxico, termossoldado e embalagem
secundária de fardos de papelão ou plástico, resistente, termossoldado ou bem lacrado. no seu rótulo conter prazo de
validade/lote. validade mínima de 6 meses a partir da data da entrega.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Grupo: G2

Valor Total (R$): 184,80

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (80)
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33 - Grão de bico

Descrição Detalhada: Fubá de milho refinado enriquecido com ferro e ácido fólico: produto obtido pela moagem do grão de milho, desgerminado ou
não. deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas e isentas de matéria terrosa e parasitas e larvas. não deverá
esta úmido, fermentado ou rançoso. o produto deve apresentar teor de umidade máxima de 15% p/p, teor de acidez máxima de
5,0% com no mínimo de 7% p/p de protídios. o produto deve apresentar rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes
mais do peso antes da cocção.o produto deve estar acondicionado em embalagem primária, atóxica, transparente
termossoldada, de 1 kg resistente, totalmente fechados

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Grupo: G2

Valor Total (R$): 204,80

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (80)

34 - Oleo comestivel

Descrição Detalhada: Azeite de oliva: azeite de oliva extra virgem com acidez máxima de 0,8% (em ácido oleico) - para temperar alimentos;
embalagem com 200 ml. prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Grupo: G3

Valor Total (R$): 78,15

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (5)

35 - Tempero aromatico

Descrição Detalhada: Colorífico 1ª qualidade: produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca com urucum em pó ou extrato oleoso
de urucum adicionado ou não de sal e óleos comestíveis. o produto deverá ser apresentado com matéria  prima de boa
qualidade e não devera apresentar cheiro acre ou rançoso, deve ter aspecto de pó fino, cor alaranjada e apresentar teor de
amido de 78% p/p. o produto não deve apresentar sujidades, parasitas e larvas. o produto deve estar acondicionado em
embalagem primaria de polietileno transparente, atóxica, termossoldada de 500 g e embalagem secundária de caixas de
papelão ou fardos resistentes.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Grupo: G3

Valor Total (R$): 355,50

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (50)

36 - Tomate in - natura

Descrição Detalhada: Extrato de tomate:  deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes. è tolerada a adição de 1%
de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. o produto deve estar isento de fermentação e não pode indicar processamento
defeituoso. características: aspecto: massa mole; cor: vermelho; cheiro: próprio; sabor: próprio. embalagem: lata contendo 340
g. acondicionadas em caixas de papelão. deverá constar no rótulo registro no ministério da saúde. prazo de validade: 18 meses.
data de fabricação: máximo 30 dias.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Grupo: G3

Valor Total (R$): 648,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (200)

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00005/2020-000 UASG 987779 (9/25)03/02/2020  10:21



37 - Cilindro elétrico

Descrição Detalhada: Macarrão ou massa alimentícia tipo seca, com ovos formato espaguete: pacote de 500g. 1ª qualidade. produto ao ser colocado
em água não deverá turvá-la antes da cocção, não podendo estar rançoso o fermentado. o produto deve apresentar rendimento
mínimo após o cozimento de 2 (duas) vezes a mais do peso antes da cocção e não deve apresentar deformações e nem
quebras no seu formato, nem grandes quantidades de sólidos na água do cozimento. o formato e a cor devem ser uniformes,
livre de rugosidades e pontuações e textura lisa. o produto deve estar acondicionado em embalagem primária plástica, atóxica,
transparente, termossoldada, intacta, resistente, de 500g prazo de validade de no mínimo12 meses a partir da entrega do
produto.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Grupo: G3

Valor Total (R$): 579,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (150)

38 - Cilindro elétrico

Descrição Detalhada: Macarrão ou massa alimentícia tipo seca, com ovos, formato ave maria pacote de 500g. 1ª qualidade. produto ao ser colocado
em água não deverá turvá-la antes da cocção, não podendo estar rançoso o fermentado. o produto deve apresentar rendimento
mínimo após o cozimento de 2 (duas) vezes a mais do peso antes da cocção e não deve apresentar deformações e nem
quebras no seu formato, nem grandes quantidades de sólidos na água do cozimento. o formato e a cor devem ser uniformes,
livre de rugosidades e pontuações e textura lisa. o produto deve estar acondicionado em embalagem primária plástica, atóxica,
transparente, termossoldada, intacta, resistente, de 500g .prazo de validade de no mínimo12 meses a partir da entrega do
produto.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Grupo: G3

Valor Total (R$): 478,50

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (150)

39 - Cilindro elétrico

Descrição Detalhada: Macarrão ou massa alimentícia tipo seca, com ovos, formato parafuso  pacote de 500g. 1ª qualidade. produto ao ser colocado
em água não deverá turvá-la antes da cocção, não podendo estar rançoso o fermentado. o produto deve apresentar rendimento
mínimo após o cozimento de 2 (duas) vezes a mais do peso antes da cocção e não deve apresentar deformações e nem
quebras no seu formato, nem grandes quantidades de sólidos na água do cozimento. o formato e a cor devem ser uniformes,
livre de rugosidades e pontuações e textura lisa. o produto deve estar acondicionado em embalagem primária plástica, atóxica,
transparente, termossoldada, intacta, resistente, de 500g. prazo de validade de no mínimo12 meses a partir da entrega do
produto.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Grupo: G3

Valor Total (R$): 451,50

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (150)

40 - Cilindro elétrico

Descrição Detalhada: Macarrão de arroz (tipo parafuso), sem ovos, glúten, lactose e gordura trans.
ingredientes: farinha de arroz, emulsificante e471 e betacaroteno. a embalagem deve ser atóxica, estar intacta e deve constar
informação nutricional e ingredientes. embalagem padronizada contendo 500 g do produto. data de fabricação: máximo 30 dias.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Grupo: G3

Valor Total (R$): 34,10

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (10)

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00005/2020-000 UASG 987779 (10/25)03/02/2020  10:21



41 - Tempero aromatico

Descrição Detalhada: Orégano 100%; pacote de 500g. 1ª qualidade, produto constituído por 100% de folhas de espécimes vegetais genuínas
origanum vulgares, l., sãs, limpas e secas, aspecto de folhas ovalada seca, verde pardacenta, cheiro e sabor próprios. o produto
não deve apresentar sujidades, parasitas e larvas. o produto deve estar acondicionado em embalagem primaria de pacotes
plásticos de 500g, transparente, termossoldado, resistente.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Grupo: G3

Valor Total (R$): 99,10

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (10)

42 - Tempero aromatico

Descrição Detalhada: Louro em folhas. não deverá apresentar resíduos de impurezas ou cheiro não característico. embalagem contendo 4 g do
produto, devendo estar intacta, bem vedada e constar: data de fabricação de no máximo 30 dias da data de entrega do produto
e prazo de validade, informação nutricional e ingredientes.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Grupo: G3

Valor Total (R$): 9,50

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (10)

43 - Vinagre

Descrição Detalhada: Vinagre produto natural, fermentado acético simples, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livres
de sujidade, material terroso e detritos de animais ou vegetais. o produto deve estar acondicionado em embalagem primaria de
frasco plástico atóxico, resistente, bem lacrado, de 750 ml embalagem secundária de caixas de papelão reforçada. data de
fabricação: máximo 30 dias.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Frasco 750,00 ML

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Grupo: G3

Valor Total (R$): 183,20

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (80)

44 - Tempero aromatico

Descrição Detalhada: Chá de camomila: o produto deverá ser classificado, limpo, descontaminado. não deverá apresentar resíduos, bolor ou cheiro
não característico. a embalagem deve estar intacta e deve constar data de fabricação de no máximo 30 dias da data de entrega
do produto e data de validade. o pacote deve conter 20 g do produto.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Grupo: G3

Valor Total (R$): 146,60

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (20)
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45 - Chá alimentação

Descrição Detalhada: Chá de erva mate tostado 1ª qualidade:
produto constituído de folhas novas, hastes e talos ligeiramente tostados de erva mate, sem coloração artificial, sem mistura
com outras ervas, sãs e limpas, 100% puro. não devera conter substâncias estranhas à sua constituição normal, nem elementos
vegetais estranhos à espécie. livre de parasitas, mofo e qualquer substância nociva. o produto deve estar acondicionado em
embalagem primária de caixinhas de papelão atóxico resistente, lacradas, de 250g e embalagem secundaria de caixas de
papelão resistente. prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Grupo: G3

Valor Total (R$): 1.216,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (200)

46 - Chá alimentação

Descrição Detalhada: Chá de erva doce (frutos). o produto deverá ser classificado, limpo, descontaminado. não deverá apresentar resíduos, bolor ou
cheiro não característico. a embalagem deve estar intacta e deve constar data de fabricação de no máximo 30 dias da data de
entrega do produto e data de validade. o pacote deve conter 20 g do produto.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Grupo: G3

Valor Total (R$): 50,60

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (20)

47 - Cilindro elétrico

Descrição Detalhada: Massa para lasanha: massa alimentícia de sêmola de trigo, seca, lisa, vitaminada, isenta de sujidades. embalagem plástica
resistente e transparente. rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação. prazo
de validade: mínimo de 06 (seis) meses, a partir da data da entrega na unidade requisitante. emb. 500g.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Grupo: G3

Valor Total (R$): 139,20

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (20)

48 - Suporte distribuidor de leite

Descrição Detalhada: Leite de soja integral:
leite de soja, composto de extrato de soja, com adição de calcio, água, açúcar, sal, vitaminas a e d; bebida a base de soja
original. estabilizante goma carragena e aromatizante, conténdo açúcar, apresentando-se em líquido pronto para consumo.
caixa de papelão sistema tetra pack, com 1 litro. isento de sujidades; acondicionamento de acordo legislação vigente.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Grupo: G4

Valor Total (R$): 111,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (30)
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49 - Suporte distribuidor de leite

Descrição Detalhada: Leite longa vida integral zero lactose tetra pak 1 l leite integral, enzima lactase, vitaminas (a, d e c)minerais (ferro e zinco) e
estabilizantes trifosfato de sódio,monofosfato de sódio, difosfato de sódio e citrato de sódio.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Grupo: G4

Valor Total (R$): 197,50

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (50)

50 - Gordura

Descrição Detalhada: Margarina vegetal cremosa com sal de 1ª linha: pote 500g 1ª qualidade. produto que se apresenta sob forma de emulsão
plástica ou fluída: principalmente do tipo água em óleo, produzido basicamente a partir de óleos e/ou gorduras comestíveis, leite
e seus constituintes, sal (cloreto de sódio, máximo de 3% sobre o peso do produto), água, vitamina a e outras substâncias
permitidas desde que mencionadas. o produto deve conter 80% a 95% de lipídios, livre de gordura trans e contendo máximo de
água de 16% sobre o peso do produto. 0 produto deve se fabricado a partir de matérias primas selecionadas, livre de matéria
terrosa, parasitas e de detritos animais e vegetais, isento de bolor e outras características indesejáveis. . o produto deve
apresentar selo do sif. o produto deve estar acondicionado em embalagem adequada pote plástico atóxico, resistentes, com
lacre de proteção intacto, 500g.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Embalagem 500,00 G

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Grupo: G4

Valor Total (R$): 1.205,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (250)

51 - Oleo comestivel

Descrição Detalhada: Óleo de soja refinado, tipo embalagem plástica pets de 900 ml. 1ª qualidade.
produto obtido de vegetal de origem de uma única espécie, tendo sofrido processo tecnológico adequado como degomagem,
neutralizção, clarificação, frigorificação ou não desodorização. o produto deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares e deverá estar isento de ranço e outras características indesejáveis. como óleo refinado, deverá apresentar teor
máximo de acidez de 0,3%p/p. não deverá apresentar mistura de outros óleos, cheiro forte e volume insatisfatório. deve
apresentar teores de vitamina e e 0% d: gordura trans. o produto deve estar acondicionado em embalagem primária adequada
tipo pet de 900ml., intacta, sem amassamento vazamento e embalagem secundária de caixas de papelão resistente

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Grupo: G4

Valor Total (R$): 1.164,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (300)

52 - Massa de moldagem

Descrição Detalhada: Pão de forma integral fatiado verticalmente isento de gordura trans. acondicionado em pacotes com aproximadamente 400
gramas. fatiado verticalmente.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Grupo: G4

Valor Total (R$): 418,80

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (60)
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53 - Massa de moldagem

Descrição Detalhada: Pão tipo bisnaguinha integral isento de gordura trans com aproximadamente 20 gramas. - acondicionado em pacotes com
aproximadamente 300 gramas. - unidade com aproximadamente 20 gramas cada. - embalagem com aproximadamente 15
unidades.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Grupo: G4

Valor Total (R$): 157,50

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (30)

54 - Creme de barba , creme cabelo

Descrição Detalhada: Creme de leite: uht homogeneizado, sem necessidade de refrigeração. embalagem  com prazo de validade mínimo 06 meses a
contar a partir da data de entrega, 200 g.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Grupo: G4

Valor Total (R$): 163,20

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (30)

55 - Suporte distribuidor de leite

Descrição Detalhada: Leite condensado: ingredientes: açúcar, leite em pó integral, leite integral e lactose. as latas não deverão apresentar ferrugem
ou estarem amassadas. prazo de validade: 18 meses. data de fabricação: 60 dias. deverá apresentar registro no ministério da
agricultura.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Grupo: G4

Valor Total (R$): 106,50

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (25)

56 - Creme de barba , creme cabelo

Descrição Detalhada: Maionese: tradicional, acondicionada em embalagem contendo 250g, validade do produto não poderá ser inferior a 6 meses,
contados da data de entrega. o produto deverá estar em conformidade com as normas  e/ou legislação vigente da cnnpa.
rotulagem contendo, no mínimo, ingredientes do produto, peso líquido, nome e cnpj do fabricante, número do lote, data da
fabricação, data ou prazo de validade e a expressão “ não contém glúten”

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Grupo: G4

Valor Total (R$): 171,30

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (30)
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57 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Ervilha em conserva: embalagem contendo 200 g do produto. o produto não pode estar amassado ou com vazamento. na
embalagem deve constar data de fabricação com no máximo 30 dias da data da entrega do produto, data de validade,
informação nutricional e ingredientes.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Grupo: G4

Valor Total (R$): 80,70

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (30)

58 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Milho em conserva: embalagem contendo 200 g do produto. o produto não pode estar amassado ou com vazamento. na
embalagem deve constar data de fabricação com no máximo 30 dias da data da entrega do produto, data de validade,
informação nutricional e ingredientes.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Grupo: G4

Valor Total (R$): 67,20

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (30)

59 - Oleo de peixe

Descrição Detalhada: Sardinha em conserva: sardinhas ao próprio suco / óleo comestível, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido,
imersa em óleo comestível. ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. embalagem:
em lata com revestimento interno apropriado, vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas, com peso líquido de 130g. na
embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de validade, carimbo de inspeção
estadual ou federal.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Grupo: G4

Valor Total (R$): 100,80

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (30)

60 - Suco

Descrição Detalhada: Suco concentrado tetra pack: néctar de fruta 1 lt: o produto deverá estar de acordo com a nta 02 e 22 (decreto 12.342/78). o
produto deverá conter no mínimo 35% de polpa de fruta, conforme instrução normativa nº12/2003. ingredientes mínimos: água,
polpa de fruta, açúcar e demais ingredientes, desde que permitidos por legislação e que não descaracterize o produto. deverá
ser isento de gorduras. deverá conter no máximo 20 mg de sódio por 200 ml. embalagem primária: caixa tetra pak longa vida de
01 litro. no momento da entrega o produto deverá dispor de no mínimo 05 meses de validade.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Grupo: G4

Valor Total (R$): 504,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (80)
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61 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Abobrinha verde características gerais: lisa com polpa intacta e limpa, porte médio/grande de boa qualidade, apresentando
tamanho e coloração uniformes típicos da variedade. isenta de enfermidades físicas e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. não apresentando manchas, machucaduras, bolores, sujidade, material terroso, perfurações, ferrugem ou outros
defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. livre de umidade
externa anormal e resíduos de fertilizantes. de colheita recente com acondicionamento em caixas devidamente higienizadas,
fornecimento em quilo

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Grupo: G5

Valor Total (R$): 319,28

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (104)

62 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Alface características gerais: americana, em kg, fresca, firme e intacta, bem formada,  com coloração e tamanho uniformes e
típicos da variedade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades ou danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. sem sujidade, parasitas ou larvas ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. livre
de resíduos de fertilizantes, livres da maior parte possível de terra, raízes e com acondicionamento em caixas plásticas
devidamente higienizadas, fornecimento em quilo

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Grupo: G5

Valor Total (R$): 632,32

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (104)

63 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Acelga características gerais: parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de
descoloração, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades ou danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. sem sujidade, parasitas ou larvas ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. livre de resíduos
de fertilizantes, livres da maior parte possível de terra, raízes e com acondicionamento em caixas plásticas devidamente
higienizadas, fornecimento em quilo.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Grupo: G5

Valor Total (R$): 398,32

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (101)

64 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Beterraba características gerais: serem suficientemente desenvolvidas, com o tamanho (médio), aroma, sabor e cor próprios da
espécie. não apresentar danos por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetam a sua aparência. estarem livres
de enfermidades e da maior parte possível de terra aderente à casca. estarem isentos de umidade externa anormal, odor e
sabor estranhos. não apresentarem rachaduras ou cortes na casca. a polpa deverá estar intacta e limpa. . de colheita recente,
com acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas, fornecimento em quilo.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Grupo: G5

Valor Total (R$): 238,16

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (104)
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65 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Batata doce branca ou roxa características gerais: serem suficientemente desenvolvidas, com o tamanho, aroma, sabor e cor
próprios da espécie, ser de colheita recente. não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que
afetem a sua aparência. estarem livres de enfermidades, terra aderente à casca. estarem isentas de umidade externa anormal,
odor e sabor estranho, resíduos de fertilizantes, livres da maior parte possível de terra. não apresentarem rachaduras ou cortes
na casca. a polpa deverá estar intacta e limpa, fornecimento em quilo

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Grupo: G5

Valor Total (R$): 206,96

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (104)

66 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Brócolis características gerais: parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de
descoloração, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades ou danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. sem sujidade, parasitas ou larvas ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade, estarem livres de
folhas externas sujas de terra. livre de resíduos de fertilizantes, livres da maior parte possível de terra, raízes e com
acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas, fornecimento em quilo

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Grupo: G5

Valor Total (R$): 359,84

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (104)

67 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Couve flor características gerais: arredondado, fresco, com talos firmes, sem espaços entre os buquês, pesando a unidade entre
800 gr a 1000 gr. deverão estar frescos, sadios, inteiros, limpos, bem desenvolvidos, sem manchas escuras, de cor verde
uniforme. não serão permitidos defeitos que afetem a sua conformação e aparência. de colheita recente, com acondicionamento
em caixas plásticas devidamente higienizadas, fornecimento em quilo

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Grupo: G5

Valor Total (R$): 579,28

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (104)

68 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Cebolinha verde características gerais: fresca, com coloração e  tamanho uniformes, devendo ser bem desenvolvida típica da
variedade. sem sujidades, bolores, manchas, machucaduras, ferrugem, parasitas, larvas. isenta de enfermidades e outros
defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. livre de resíduos de fertilizantes, de colheita recente com
acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas com maços aproximadamente de 1 kg, fornecimento em quilo

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Grupo: G5

Valor Total (R$): 194,48

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (26)
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69 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Cenoura características gerais: lisa com polpa intacta, firme e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade.
sem brotos, rachaduras ou cortes na casca não apresentando manchas, rachaduras, bolores ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade. livre de umidade externa anormal e resíduo de fertilizantes, livre de terra aderente à casca. de
colheita recente, com acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas, fornecimento em quilo

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Grupo: G5

Valor Total (R$): 289,12

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (104)

70 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Chuchu características gerais: liso com polpa firme e intacta, com coloração e tamanho médio, com casca brilhante e limpa,
típicos da variedade. sem brotos, sem rachaduras ou cortes na casca não apresentando manchas, machucaduras, bolores,
ferrugem e outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. livre de umidade externa anormal e resíduos de
fertilizantes. de colheita recente, com acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas, fornecimento em quilo

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Grupo: G5

Valor Total (R$): 445,12

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (104)

71 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Couve manteiga características gerais: fresca firme e intacta, em maço com aproximadamente 01 kg, bem formada, com
coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade. sem lesões de origem física ou mecânica oriundo do manuseio e
transporte, perfurações, sujidades, parasitas e larvas ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. livre de
resíduos de fertilizantes. de colheita recente, com acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas,
fornecimento em quilo

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Grupo: G5

Valor Total (R$): 270,92

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (52)

72 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Milho verde características gerais: sem palha, extra, de primeira, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, procedentes
de plantas genuínas e sadias, apresentando grau ideal de uniformidade e desenvolvimento quanto ao tamanho, cor e sabor que
são próprios da variedade embalada em saco plástico pesando cada embalagem preferencialmente de 2,5 kg e higienizados,
isentos de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. . de colheita recente, com acondicionamento em caixas
plásticas devidamente higienizadas

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Grupo: G5

Valor Total (R$): 546,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (104)
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73 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Mandioca média amarela/branca, processada sem casca e corta em 2,5 cmo pedaço. características gerais: lisa com polpa
intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade. sem brotos nem rachaduras ou cortes, não
apresentando manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. processada
sem casca, resfriada, embalada em saco plástico pesando cada embalagem preferencialmente de 2,5 kg e higienizadas, cortes
em toletes com aproximadamente 2,5 cm. livre de umidade externa anormal. de colheita recente com acondicionamento em
caixas plásticas devidamente higienizadas.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Grupo: G5

Valor Total (R$): 346,32

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (104)

74 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Maracujá azedo características gerais: de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpas firmes e intactas,
tamanhos e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvidas, em condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. isenta de enfermidades, material terroso, umidade externa anormal, sujidades, parasitas, larvas e corpos estranhos
aderentes a casca, sem danos físicos e mecânicos, oriundo de manuseio e transporte. tamanho médio e uniforme. de colheita
recente, com acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas, fornecimento em quilo

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Grupo: G5

Valor Total (R$): 1.096,16

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (104)

75 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Repolho verde características gerais: branco, liso, fresco, graúdo, firme com coloração e tamanho uniformes típicos da
variedade, limpo, podado, bem desenvolvido com talo compacto e claro. isento de enfermidades físicas e mecânicas oriundas
do transporte. não deve estar apresentando manchas, rachaduras, bolores, sujidades, firme e intacto, sem lesões físicas e
mecânicas, perfurações, cortes, ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. livres de umidade externa
anormal e resíduos de fertilizantes. de colheita recente com acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas,
fornecimento em quilo

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Grupo: G5

Valor Total (R$): 251,68

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (104)

76 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Salsa características gerais: fresca, com coloração e tamanho uniformes, devendo ser bem desenvolvida, típica da variedade.
sem sujidades, bolores, manchas, machucaduras, ferrugem, parasitas, larvas. isenta de enfermidades e outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade. livre de resíduos de fertilizantes, livres da maior parte possível de terra, de colheita
recente com acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas em maços de aproximadamente 1 kg.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Grupo: G5

Valor Total (R$): 194,48

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (26)

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00005/2020-000 UASG 987779 (19/25)03/02/2020  10:21



77 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Tomate características gerais: tomate em início de maturação e fresco. atingir o grau máximo ao tamanho (graudo), aroma, cor e
sabor próprios da espécie e variedades. apresentar grau de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. não conterem substâncias terrosas, sujidades
ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
estarem livres de resíduos e fertilizantes. deve apresentar-se maturação entre 60 a 80%. de colheita recente com
acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas, fornecimento em quilo

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Grupo: G5

Valor Total (R$): 138,32

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (52)

78 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Vagem verde . características gerais: tipo 1, nova, variedade macarrão, fresca, com coloração e tamanho uniformes típicos da
variedade. isento de danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. não deve estar apresentando manchas,
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. livre de umidade
externa anormal e resíduos de fertilizantes. de colheita recente com
acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas, fornecimento em quilo

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Grupo: G5

Valor Total (R$): 149,24

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (52)

79 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Banana nanica características gerais: com 70% de maturação, sem danos físicos, casca integra. isenta de substâncias terrosas,
sujidades, parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. peso por unidade padrão de colheita
recente, com acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas, fornecimento em quilo

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Grupo: G5

Valor Total (R$): 288,08

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (104)

80 - Moedor de carne industrial

Descrição Detalhada: Carne paleta  bovina   moída fina e moída grossa: resfriada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa
cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor: próprio tipo de corte característico da peça com no
máxima 7% do peso em gordura, sem aparas e sebo.
a embalada a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo, acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas. a embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número
do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif. o produto deverá apresentar validade mínima de
60 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. pacote de 1kg.o transporte deve obedecer as normas de
alimentos para consumo humano. portaria cvs - 15, de 7-11-91

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Grupo: G6

Valor Total (R$): 5.577,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (300)
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81 - Moedor de carne industrial

Descrição Detalhada: Carne paleta  bovina   em cubos de +ou - 5 cm: resfriada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor:
própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor: próprio tipo de corte característico da peça com no
máxima 7% do peso em gordura, sem aparas e sebo
a embalada a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo, acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas. a embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número
do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif. o produto deverá apresentar validade mínima de
60 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. pacote de 1kg.o transporte deve obedecer as normas de
alimentos para consumo humano. portaria cvs - 15, de 7-11-91

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Grupo: G6

Valor Total (R$): 5.847,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (300)

82 - Moedor de carne industrial

Descrição Detalhada: Carne bovina paleta em iscas  : resfriada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor: própria da
espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor: próprio tipo de corte característico da peça com no máxima 7% do
peso em gordura, sem aparas, sebo
a embalada a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo, acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas. a embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número
do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif. o produto deverá apresentar validade mínima de
60 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. pacote de 1kg.o transporte deve obedecer as normas de
alimentos para consumo humano. portaria cvs - 15, de 7-11-91

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Grupo: G6

Valor Total (R$): 3.898,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (200)

83 - Moedor de carne industrial

Descrição Detalhada: Carne bovina coxão  mole em bife resfriada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor: própria da
espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor: próprio tipo de corte característico da peça com no máxima 7% do
peso em gordura, sem aparas, sebo
a embalada a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo, acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas. a embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número
do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif. o produto deverá apresentar validade mínima de
60 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. pacote de 1kg.o transporte deve obedecer as normas de
alimentos para consumo humano. portaria cvs - 15, de 7-11-91

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Grupo: G6

Valor Total (R$): 4.099,50

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (150)
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84 - Moedor de carne industrial

Descrição Detalhada: Costela bovina em peça resfriada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor: própria da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas, odor: próprio tipo de corte característico da peça com no máxima 7% do peso em
gordura, sem aparas, sebo
a embalada a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo, acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas. a embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número
do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif. o produto deverá apresentar validade mínima de
60 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. pacote de 1kg.o transporte deve obedecer as normas de
alimentos para consumo humano. portaria cvs - 15, de 7-11-91

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Grupo: G6

Valor Total (R$): 2.268,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (150)

85 - Moedor de carne industrial

Descrição Detalhada: Cortes   sobrecoxa inteiras :em embalagem primária plástica transparente, atóxica, lacrada, resistente, de no máximo 1 kg cada,
que confira ao produto a proteção adequada de transporte e armazenamento, e embalagem secundária de caixas de papelão
lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto,
temperatura em que deve ser mantido e armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso liquido,
tara (da embalagem e da caixa), e temperatura na entrega de - 18°c. o produto deve estar de acordo com as ntas 1-2-). no rótulo
da embalagem deverão constar as especificações do produto conforme a legislação e informações sobre a procedência do
mesmo. os produtos deverão apresentar aspecto próprio, carne não amolecida e nem pegajosa, cor própria e sem manchas,
cheiro e sabor próprios, sem sujidades, parasitos e larvas.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Grupo: G6

Valor Total (R$): 2.667,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (300)

86 - Moedor de carne industrial

Descrição Detalhada: Cortes peito (sassami) em embalagem primária plástica transparente, atóxica, lacrada, resistente, de no máximo 1 kg cada, que
confira ao produto a proteção adequada de transporte e armazenamento, e embalagem secundária de caixas de papelão
lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto,
temperatura em que deve ser mantido e armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso liquido,
tara (da embalagem e da caixa), e temperatura na entrega de - 18°c. o produto deve estar de acordo com as ntas 1-2-). no rótulo
da embalagem deverão constar as especificações do produto conforme a legislação e informações sobre a procedência do
mesmo. os produtos deverão apresentar aspecto próprio, carne não amolecida e nem pegajosa, cor própria e sem manchas,
cheiro e sabor próprios, sem sujidades, parasitos e larvas.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Grupo: G6

Valor Total (R$): 3.633,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (300)
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87 - Moedor de carne industrial

Descrição Detalhada: Cortes  coxinha da asa  em embalagem primária plástica transparente, atóxica, lacrada, resistente, de no máximo 1 kg cada,
que confira ao produto a proteção adequada de transporte e armazenamento, e embalagem secundária de caixas de papelão
lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto,
temperatura em que deve ser mantido e armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso liquido,
tara (da embalagem e da caixa), e temperatura na entrega de - 18°c. o produto deve estar de acordo com as ntas 1-2-). no rótulo
da embalagem deverão constar as especificações do produto conforme a legislação e informações sobre a procedência do
mesmo. os produtos deverão apresentar aspecto próprio, carne não amolecida e nem pegajosa, cor própria e sem manchas,
cheiro e sabor próprios, sem sujidades, parasitos e larvas.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Grupo: G6

Valor Total (R$): 3.783,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (300)

88 - Moedor de carne industrial

Descrição Detalhada: Bisteca suína: a carne deve ser de boa qualidade, apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor,
cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa
alterá-la ou encobrir qualquer alteração. a carne deve ser congelada, embalada à vácuo, em saco plástico de polietileno
contendo 1 kg cada, com rotulagem especificando peso, tipo de carne, data de fabricação, data de validade e registro do órgão
competente (inspecionado sif-dipoa). a entrega deve ser feita em caminhão refrigerado

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Grupo: G6

Valor Total (R$): 2.119,50

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (150)

89 - Moedor de carne industrial

Descrição Detalhada: Pernil suíno: a carne deve ser de boa qualidade, apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro
e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa
alterá-la ou encobrir qualquer alteração. a carne deve ser congelada, embalada à vácuo, em saco plástico de polietileno, com
rotulagem especificando peso, tipo de carne, data de fabricação, data de validade e registro do órgão competente (inspecionado
sif-dipoa). a entrega deve ser feita em caminhão refrigerado.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Grupo: G6

Valor Total (R$): 1.702,50

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (150)

90 - Moedor de carne industrial

Descrição Detalhada: Filé suíno: a carne deve ser de boa qualidade, apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e
sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la
ou encobrir qualquer alteração. a carne deve ser congelada, embalada à vácuo, em saco plástico de polietileno contendo 1 kg
cada, com rotulagem especificando peso, tipo de carne, data de fabricação, data de validade e registro do órgão competente
(inspecionado sif-dipoa). a entrega deve ser feita em caminhão refrigerado

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Grupo: G6

Valor Total (R$): 1.304,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Porecatu/PR (80)
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2 - Composição dos Grupos

501 Chá alimentação Unidade
202 Farelo Unidade
153 Calda doce para recheio , cobertura Unidade
2004 Biscoito Unidade
2005 Biscoito Unidade
106 Biscoito Pacote 400,00 G
307 Biscoito Unidade
208 Biscoito Unidade
509 Biscoito Unidade
3010 Biscoito Unidade
1011 Farinha alimentícia Unidade
6012 Suporte distribuidor de leite Unidade
1013 Debulhador cereal Unidade
1014 Cereal natural Unidade
1015 Debulhador cereal Unidade
8016 Duplicador cópia Unidade
3017 Gelatina - uso fotografico Unidade
2018 Cortador elétrico frios Unidade
1019 Suporte distribuidor de leite Unidade

Grupo 1 - Tipo I
Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento

30020 Fruta - xarope Unidade
20021 Brilhador de arroz ( polidor de arroz ) Unidade
70022 Chá alimentação Unidade
2023 Farinha alimentícia Unidade
2024 Farinha alimentícia Unidade
10025 Farinha alimentícia Unidade
2026 Farinha alimentícia Unidade
22027 Broto de feijao in - natura Unidade
2528 Farinha alimentícia Unidade
8029 Grão de bico Unidade
5030 Grão de bico Unidade
5031 Grão de bico Unidade
8032 Grão de bico Unidade
8033 Grão de bico Unidade

Grupo 2 - Tipo I
Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento

534 Oleo comestivel Unidade
5035 Tempero aromatico Unidade
20036 Tomate in - natura Unidade
15037 Cilindro elétrico Unidade
15038 Cilindro elétrico Unidade
15039 Cilindro elétrico Unidade
1040 Cilindro elétrico Unidade
1041 Tempero aromatico Unidade
1042 Tempero aromatico Unidade
8043 Vinagre Frasco 750,00 ML
2044 Tempero aromatico Unidade
20045 Chá alimentação Unidade
2046 Chá alimentação Unidade
2047 Cilindro elétrico Unidade

Grupo 3 - Tipo I
Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento

3048 Suporte distribuidor de leite Unidade
5049 Suporte distribuidor de leite Unidade

Grupo 4 - Tipo I
Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento
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25050 Gordura Embalagem 500,00 G
30051 Oleo comestivel Unidade
6052 Massa de moldagem Unidade
3053 Massa de moldagem Unidade
3054 Creme de barba , creme cabelo Unidade
2555 Suporte distribuidor de leite Unidade
3056 Creme de barba , creme cabelo Unidade
3057 Picador legumes Unidade
3058 Picador legumes Unidade
3059 Oleo de peixe Unidade
8060 Suco Unidade

10461 Picador legumes Unidade
10462 Picador legumes Unidade
10163 Picador legumes Unidade
10464 Picador legumes Unidade
10465 Picador legumes Unidade
10466 Picador legumes Unidade
10467 Picador legumes Unidade
2668 Picador legumes Unidade
10469 Picador legumes Unidade
10470 Picador legumes Unidade
5271 Picador legumes Unidade
10472 Picador legumes Unidade
10473 Picador legumes Unidade
10474 Picador legumes Unidade
10475 Picador legumes Unidade
2676 Picador legumes Unidade
5277 Picador legumes Unidade
5278 Picador legumes Unidade
10479 Picador legumes Unidade

Grupo 5 - Tipo I
Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento

30080 Moedor de carne industrial Unidade
30081 Moedor de carne industrial Unidade
20082 Moedor de carne industrial Unidade
15083 Moedor de carne industrial Unidade
15084 Moedor de carne industrial Unidade
30085 Moedor de carne industrial Unidade
30086 Moedor de carne industrial Unidade
30087 Moedor de carne industrial Unidade
15088 Moedor de carne industrial Unidade
15089 Moedor de carne industrial Unidade
8090 Moedor de carne industrial Unidade

Grupo 6 - Tipo I
Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento
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