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Prefeitura Municipal de
São José do Jacuípe publica:
x Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 025/2020 - Contratação de
empresa do ramo para registro de preço no fornecimento de gêneros
alimentícios para atender as diversas secretarias do município de São
José do Jacuípe – Bahia.
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São José do Jacuípe

Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE

Av. José Vilaronga Rios, s/n, Centro – São José do Jacuípe – Bahia
CNPJ 16.443.632/0001-60
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preço Nº 025/2020
Pregão Presencial Nº 020/2020

Órgão Gerenciador:

Município de São José do Jacuípe - CNPJ: 16.443.632/0001-60

Fornecedor:

KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ ME, CNPJ: 09.427.726/0001-80, situado
a Rua Araritina, s/n, Planaltino, Capim Grosso – Bahia.

Objeto:

Contratação de empresa do ramo para Registro de Preço no fornecimento
de gêneros alimentícios para atender as diversas Secretarias do Município
de São José do Jacuípe – Bahia

Valor Total:

R$ 157.142,80 (Cento e cinquenta e sete mil cento e quarenta e dois reais
e oitenta centavos

Validade:

31 de Dezembro de 2020

Preços Registrados:
ITEM

01

02

03

DESCRIÇÃO
ACHOCOLATADO
Em pó, a base de açúcar, cacau em
pó,
maltodextrina,
complexo
vitamínico, sal e lecitina de soja.
Embalagem: Fardo com 50 pct de
polietileno com pelo menos 200
gramas, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso liquido e
atender as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
AÇÚCAR CRISTAL
Produto derivado de cana de açúcar,
tipo cristal, granulado, cor clara, sem
umidade e sujidade, livre de
impurezas, insetos e microrganismos
que possam torná-lo impróprio para o
consumo humano ou comprometendo
seu
armazenamento.
Validade
mínima de 10 meses da data de
entrega do produto. Deverá ser
apresentado em embalagem primária
de 1 Kg, resistente e inviolada.
AÇÚCAR DEMERARA
Produto derivado da sacarose de
cana de açúcar, na cor parda,
granulado, sem umidade e sujidade,

LOTE 01
U.M. QUANT.

MARCA

V.U

V.T

FD

10

Maratá

140,00

1.400,00

KG

1.100

Agrovale

2,79

3.069,00

KG

50

Agrovale

3,00

150,00
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04

05

06

07

08

09

10

livre de impurezas, insetos e
microrganismos que possam torná-lo
impróprio para o consumo humano ou
comprometendo seu armazenamento.
Validade mínima de 10 meses da
data de entrega do produto. Deverá
ser apresentado em embalagem
primária de 1 Kg, resistente e
inviolada.
AVEIA EM FLOCO
Contendo 384 Kcal, 16gr de
proteínas, 67 gr de carboidrato.
Embalagem com 200gr
BALA MACIA
Formato redondo de vários sabores.
Pacote c/ 120 unidades.
BEIJINHO
Embalagem deve conter os dados de
identificação do produto, marca do
fabricante. Data de fabricação e prazo
de validade. Embalagem com 385 g
BISCOITO DOCE - c/ valor energético
128kcal, proteína 1,5g, gorduras
totais 3,5g e sódio 56mg, pct c/ 400g.
Aspecto, cor, cheiro e sabor próprios
embalado em PCT plástico resistente
acondicionado em caixa de papelão,
lacrada e rotulada, com os registros
obrigatórios do ministério competente.
O produto deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega. Cx com 20 pct
BISCOITO SALGADO
Tipo Cream Cracker Produto de 1ª
linha, a base de: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico /
gordura vegetal / farelo de trigo,
açúcar invertido /amido de milho / sal
refinado /extrato de malte / fermento
químico,
sem
gordura
trans.
Informação nutricional (30g): 2,6g de
proteínas / valor calórico 135 kcal.
Deverá apresenta-se sem impurezas
ou sujidades com registro do
Ministério da Saúde e Validade
mínima de 6(seis) meses da data de
entrega do produto. Serão rejeitados
os biscoitos mal cozidos. Embalagem
plástica e transparente de 400gr,
apresentar na embalagem peso
líquido, lote e prazo de validade. Cx c/
20 pct.
BRIGADEIRO
Embalagem deve conter os dados de
identificação do produto, marca do
fabricante. Data de fabricação e prazo
de validade. Embalagem com 385 g
CAFÉ
Torrado e moído, embalagem 250 gr

UND

50

Dular

2,00

100,00

PCT

25

Baré

8,00

200,00

LATA

80

Triangulo

5,00

400,00

CX

125

Tupy

82,00

9.840,00

CX

125

Tupy

79,00

9.875,00

LATA

80

Triangulo

6,00

480,00

PCT

1.200

Duçura

4,60

5.520,00
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

à vácuo, apresentar na embalagem
peso líquido, lote, prazo de validade e
selo de pureza ABIC.
CANELA EM PÓ
Em embalagem primária: Tubo ou
Saco plástico, contendo 40 gr.
Validade mínima 06 meses
COCO RALADO
Coco seco, sem adição de açúcar,
contendo na embalagem data de
fabricação, e data de validade.
Embalagem com 100gr.
CREME DE LEITE EM CAIXINHA
Creme de leite estabilizado fosfato
dissódico, UHT. Não contendo Glúten.
Embalagem c/ 200gr. O produto
deverá apresentar validade mínima
de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega.
FARINHA DE MANDIOCA
Tipo flocos secos, embalagem de 1kg
envolto
em
saco
plástico
transparente, fechado a vácuo, sem
apresentar furos na face exterior,
isento de impurezas.
KATCHUP
Embalagem deve conter os dados de
identificação do produto, marca do
fabricante. Data de fabricação e prazo
de validade. embalagem com 200 g
LEITE CONDENSADO
Composto de leite desnatado, açúcar
e lactose (tradicional); de consistência
cremosa e textura homogênea;
validade mínima 10 meses a contar
da entrega acondicionada em lata,
pesando 395 gr
LEITE EM PÓ INTEGRAL
Produto lácteo em pó integral
composição nutricional: 26% no
mínimo de gordura e proteína livre de
impurezas, insetos e microorganismo
que possa torná-lo impróprio para o
consumo humano ou comprometendo
seu armazenamento. Diluição: 200
gramas fornecem 1,6 litros. Validade
mínima de 180 dias da data de
entrega do produto devera ser
apresentado em embalagem primaria
aluminizada de 200 gr resistente e
inviolada
MAIONESE
Embalagem deve conter os dados de
identificação do produto, marca do
fabricante. Data de fabricação e prazo
de validade. Embalagem com 200g
MARGARINA
Cremosa com sal 35% de lipídeos,
embalagem plástica de 250gr,

UND

30

Kitano

3,00

90,00

UND

500

Vitacoco

2,00

1.000,00

UND

100

Damare

3,50

350,00

KG

300

Tia Lú

4,00

1.200,00

UND

50

Dusul

3,00

150,00

UND

100

Trinagulo

4,50

450,00

UND

1.100

Italac

5,74

6.314,00

UND

50

Dusul

2,00

100,00

UND

700

Deline

2,50

1.750,00
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20

21

22

23
24

25

26

27

ITEM

01

02

acondicionada em caixa de papelão
com 6 kg, apresentar na embalagem
peso líquido, lote e prazo de validade.
MILHO VERDE
Milho em conserva, embalagem de
caixinha c/ 200g, contendo data de
100
Só Fruta
fabricação e validade. O produto UND
deverá apresentar validade mínima
de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega.
PAÇOCA
Doce de paçoca de amendoim em
tablete com peso máximo de 22 gr.
PC
60
Amendopan
pacote com 50 unidades. Embalado
em saco plástico atóxico com data de
fabricação e validade inclusive nas
embalagens individuais
PÉ-DE-MOLEQUE
Doce pé de moleque, embalado
individualmente, possuir controle de
aflotoxina, com peso máximo de 40
PC
50
Amendopan
gr, pacote com 50 unidades.
Embalado em saco plástico atóxico
com data de fabricação e validade
inclusive nas embalagens individuais
Copa do
PIPOCA DOCE
PCT
50
Mundo
Pipoca doce, pacote com 25 unidades
PIPOCA SALGADA
Copa do
50
Pipoca salgado, pacote com 25 PCT
Mundo
unidades
PIRULITO REDONDO
50
Pop
De vários sabores, pacotes com 50 PCT
unidades
REFRESCO EM PÓ
450
Arisco
Adoçado, embalagem entre 25/30 gr. UND
Sabores variados
REFRIGERANTE
Sabores Laranja, Limão, Guaraná,
sabor Cola - bebida gaseificada, com
UND
900
Refri
o nome do fabricante, a data de
fabricação e validade. Embalagens de
2 litros
TOTAL DO LOTE 01 – R$ 50.558,00
LOTE 02
DESCRIÇÃO
U.M. QUANT.
ARROZ BRANCO
Polido, longo tipo 1, cor branca
umidade entre 12-14%, livre de
impurezas, sem sujidades, parasitas,
larvas,
bolores,
insetos
ou
microrganismos que possam torná-lo
KG
800
impróprio para o consumo humano ou
comprometer sua estocagem. Validade
mínima de 10 meses da data de
entrega do produto. Primária – pacote
de polietileno com 1 Kg do produto
resistente e inviolada.
KG
300
ARROZ PARBOLIZADO

3,00

300,00

14,50

870,00

16,00

800,00

8,00

400,00

8,00

400,00

8,00

400,00

2,00

900,00

4,50

4.050,00

MARCA

V.U

V.T

Pop

4,39

3.512,00

Pop

4,39

1.317,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EQARKXNORJWUZHDA0EUX9Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
11 de Setembro de 2020
6 - Ano V - Nº 2019

São José do Jacuípe

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE

Av. José Vilaronga Rios, s/n, Centro – São José do Jacuípe – Bahia
CNPJ 16.443.632/0001-60

03

04

05

06

07

Tipo 1, embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
O
produto
deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega.
Embalagem c/ 1 Kg do produto
resistente e inviolada.
CALDO DE GALINHA CX C/ 24
TABLETE
Matéria prima, limpas e de boa
qualidade; constituído basicamente de
carne
de
galinha
desidratada,
liofilizado sal, amido de milho, gordura
vegetal, condimentos, podendo conter
corante natural, apresentando-se livre
de matérias terrosa, parasitos, larvas e
detritos animais e vegetais, em
embalagem
metalizada,
termo
soldável, resistente e atóxica, validade
12 meses após a data de fabricação;
acompanhado de laudo de laboratório
credenciado do lote a ser entregue. O
produto deverá estar de acordo com a
NTA 70 (Decreto 12.342/78); peso
aproximado 63g/21 G CADA 504 G A
CAIXA.
CANJIQUINHA
Com
açúcar,
aromatizante,
acondicionada em sacos plásticos,
íntegros e resistentes, acondicionados
em
caixas
limpas,
integras
e
resistentes. A embalagem deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega.
Resolução
CNNPA
nº
12/78.
Embalagem aproximadamente 200g.
COLORAL (CORANTE)
Sem umidade. Acondicionada em
embalagem plástica, com data de
fabricação e validade. Embalagem c/
100gr. O Produto deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega.
FARINHA DE MILHO FLOCADA
Pré-cozida umidade inferior a 13% livre
de
impurezas,
insetos
e
microorganismo que possam torná-la
imprópria do consumo humano ou
prejudicar sua estocagem o prazo de
validade no ato do recebimento não
devera ser inferior a 30 dias,
embalagem
primaria
pacote
de
polietileno com 500 gramas do produto
resistente e inviolada
FEIJÃO CARIOQUINHA
Tipo 1, classe carioquinha, em sacos

CX

05

Arisco

8,00

40,00

UND

250

Cuco

2,00

500,00

UND

60

Cuco

2,00

120,00

UND

1.100

Baiano

2,00

2.200,00

KG

350

2 de Julho

7,00

2.450,00
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08

09

10

11

12

plásticos transparentes, isento de
sujidades, não violados, resistentes.
Acondicionados em sacos lacrados. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação, procedência, numero de
lote, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de
6 (seis) meses a partir da data de
entrega. De acordo com a resolução
12/78 da CNNPA.Pct 1 kg.
EXTRATO DE TOMATE
A base de: tomate / açúcar (máximo de
1%) / sal (máximo de 5% de cloreto de
sódio), isento de fermentações. Não
deve
indicar
processamento
defeituoso. Embalagem Lata ou Tetra
Brik de 340g.
FUBÁ DE MILHO
Embalagem com 500gr, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
líquido e de acordo com as Normas
e/ou
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS. Embalagem c/ 500gr. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega.
LEITE DE COCO
Embalagem em garrafas de 200ml.
Com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e de acordo com as Normas
e/ou
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS.
MACARRÃO
Tipo espaguete com sêmola, massa
longa, umidade inferior a 13 %, a base
de: farinha de trigo de sêmola ou
semolina / ovos / corante natural de
urucum
ou
outras
substâncias
permitidas e submetido a processos
tecnológicos adequados. Composição
nutricional: máximo 76 g de hidrato de
carbono. Deverá apresentar-se livre de
impurezas, insetos e microrganismos
que possam torná-lo impróprio ao
consumo humano. O prazo de
validade, no ato do recebimento, não
deverá ser inferior a 30(trinta) dias.
Embalagem Primária: pacote de
polietileno com 500g do produto,
resistente e inviolado.
MASSA PARA SOPA
Massa de sopa, a base de farinha de
trigo, com ovos. Embalagem com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, de acordo com

UND

1.080

Maratá

2,00

2.160,00

UND

500

Fubarara

2,50

1.250,00

UND

152

Vitacoco

2,80

425,60

UND

530

Lili

3,00

1.590,00

UND

420

Lili

3,00

1.260,00
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

as Normas e/ou Resoluções vigentes
da ANVISA/MS. Embalagem: pote com
500 g. O produto deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega.
MILHO PARA MUNGUNZÁ
Embalagem
plástica
de
500gr,
apresentar na embalagem peso
líquido, lote e prazo de validade.
MILHO PARA PIPOCA
Embalagem plástica e transparente de
500 gr, acondicionado em fardo de 10
kg, apresentar na embalagem peso
líquido, lote e prazo de validade.
MISTURA PARA BOLO
Diversos
sabores.
Embalagem
contendo o nome do fabricante, a data
de fabricação e validade. Embalagem
com 400 gr. O produto deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega.
ÓLEO VEGETAL
Comestível, Produto refinado de soja e
sem colesterol, registrado no Ministério
da Saúde e com validade mínima de
10 meses da data de entrega produto.
Primária- garrafa plástica com volume
de 900 ml, sem danos internos e
externos.
OVOS DE GALINHA
Classe A, tipo 3 grande. Produto fresco
de ave galinácea, tipo grande, íntegro,
sem manchas ou sujidades, cor, odor
ou sabor anormais; acondicionados em
embalagem
apropriada
com
12
unidades.
PIMENTA DO REINO
Embalagem plástica e transparente de
30gr, apresentar na embalagem peso
líquido, lote e prazo de validade.
PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA
Sabor frango, Granulada, seca.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante,
prazo
de
validade.
Embalagem c/ 500g. O produto deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega.
SAL
Iodado, livre de impurezas, refinado,
não tóxico com dosagem mínima de
10mg e máxima de 15mg de acordo
com a legislação Federal vigente.
Registrada no ministério da saúde e
constituído de acordo com o Decreto
75.697/75 MS. Embalagem primaria:
pacote de polietileno com 1 kg do
produto resistente e inviolada
TEMPERO PRONTO alho e sal sem

UND

300

Cuco

2,50

750,00

UND

300

Cuco

2,80

840,00

UND

100

Apti

4,00

400,00

UND

680

Soya

5,56

3.708,80

DZ

150

MS

6,00

900,00

UND

100

Maratá

2,00

200,00

UND

150

Sora

5,50

825,00

UND

150

Campeão

1,00

150,00

UND

35

Dusul

3,00

105,00
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22

ITEM

01

02

03

04

pimenta. Valor nutricional em 5g: 1g de
carboidrato, máximo de 5mg colesterol,
1685mg de sódio - emb. 1kg
VINAGRE BRANCO E TINTO
Com
embalagem
íntegra,
sem
vazamento e que contenham data de UND
150
Maratá
fabricação e validade. Embalagem com
500 ml.
TOTAL DO LOTE 02 – R$ 25.149,80
LOTE 03
DESCRIÇÃO
U.M. QUANT.
APRESUNTADO DE FRANGO
Produto de 1ª qualidade. Embalagens
contendo especificados o local de
origem do produto, peso, data de
embalagem e data de vencimento.
KG
400
Produto deve apresentar validade
mínima de 30 dias a partir da data de
entrega na unid. Requisitante. O
produto deve ser entregue fatiado
embalado c/ 1kg.
CARNE BOVINA
Carne bovina, de primeira, sem osso.
Embalagem filme PVC transparente ou
saco plástico transparente com 500gr,
contendo identificação do produto,
Marca do Fabricante, prazo de
KG
50
validade, marcas e carimbos oficiais de
acordo com as portarias do Ministério
de Agricultura nº 304 de 22/04/96 e nº
145 de 22/04/98 da Resolução da
ANVISA de 19/05/99.
CARNE BOVINA (MÚSCULO)
Empacotado em embalagem plástica
com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido, de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA nº
304/96 e nº 145/98, da Resolução
KG
350
ANVISA nº 105/99. O produto deve
apresentar com cor, odor e textura
característico. Embalagem de 1 KG. O
produto deverá apresentar validade
mínimo de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega.
CARNE BOVINA MOÍDA
Sem nitrito e sem nitrato, ISENTA DE
NERVURAS e aponevroses, gordura
inferior a 10%, congelada a -18°C.
Deverá haver inspeção sanitária por
órgão competente durante o abate,
maturação e transporte que garanta UND
1.900
condições
higiênico-sanitárias
adequadas. Sem impurezas e com
prazo de validade no ato do
recebimento não inferior a 60
(sessenta) dias. Embalagem de 500gr
congelada, apresentar na embalagem

2,50

375,00

MARCA

V.U

V.T

Seara

22,00

8.800,00

Ypê

35,00

1.750,00

Ypê

25,00

8.750,00

Ypê

7,88

14.972,00
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05

06

07

08

09

10

peso líquido, data de processamento, e
prazo
de
validade.
Embalagem
Primária - polietileno, com 500gr do
produto resistente e inviolada.
CHARQUE BOVINO DIANTEIRO
Curada, seca, a base de: carne bovina,
sal, embalado a vácuo – CRAYOVAC,
em pacote de 500gr
COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO
Empacotado em embalagem plástica
com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido, de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA nº
304/96 e nº 145/98, da Resolução da
ANVISA nº 105/99. O produto deve
apresentar com cor, odor e textura
característico. Embalagem de 01 Kg. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega.
FRANGO INTEIRO
Congelado,
embalagem
plástica,
apresentar peso liquido data de
processamento e prazo de validade
PEITO DE FRANGO
Empacotado em embalagem plástica
com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido, de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA nº
304/96 e nº 145/98, da Resolução da
ANVISA nº 105/99. O produto deve
apresentar com cor, odor e textura
característico. Embalagem de 01 Kg.
QUEIJO FATIADO MUSSARELA
1ª qualidade, a embalado em saco
plástico transparente e atóxico, limpo,
não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento
do consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, nº lote, quantidade do
produto, número do registro no
Ministério da Agricultura / SIF / DIPOA
e carimbo de inspeção do SIF. Produto
deve apresentar validade mínima de 30
dias a partir da data de entrega na
unid. O produto deve ser entregue
fatiado e embalado c/ 1 kg.
SALSICHA DE FRANGO 100%
Congelada. Embalagem em filme PVC
transparente
ou
saco
plástico
transparente com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo com
as
Portarias
do
Ministério
da
Agricultura, DIPOA nº 304/96 e nº

PCT

100

Friboi

38,00

3.800,00

KG

1.200

Lar

10,00

12.000,00

KG

200

Lar

9,00

1.800,00

KG

300

Lar

16,00

4.800,00

KG

200

/litoral

35,00

7.000,00

KG

400

Seara

12,00

4.800,00
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145/98, Resolução da ANVISA nº
105/99. Composição: 500mg de sódio
por 100g ou ml e inferior a 5,5g de
gordura saturada por 100g ou inferior a
2,75g de gordura saturada por 100ml.
O produto deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega.
TOTAL DO LOTE 03 – R$ 68.472,00

ITEM

01

02

03

04

LOTE 04
DESCRIÇÃO
U.M. QUANT.
MARCA
PÃO DE CACHORRO QUENTE
Com peso líquido de 80gr cada
unidade. Fabricado com matériasprimas de primeira qualidade, isentas
de matéria terrosa, parasitos e em
perfeito estado de conservação. Cada
PCT
300
Quente
embalagem deverá conter de 10
unidades, de acordo com NTA 47 do
Decreto
Estadual
12.486/78
e
Resolução – RDC nº 12/01 – Agência
Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA.
PÃO DE HAMBÚRGUER
Com peso líquido de 80 gr,
acondicionado em saco plástico
atóxico,
transparente,
resistente,
fechado. Fabricado com matérias- PCT
1.000
Quente
primas de primeira isentas de matéria
terrosa, parasitos e em perfeito estado
de conservação. Cada embalagem
deverá conter de 5 unidades.
PÃO DE QUEIJO
Acondicionado em saco plástico
atóxico,
transparente,
resistente,
fechado. Fabricado com matériasPCT
100
Quente
primas de primeira isentas de matéria
terrosa, parasitos e em perfeito estado
de conservação. Cada embalagem
deverá conter de 50 unidades
PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS
Simétrico, com uniformidade no
assado, aroma e sabor típicos. A casca
deverá ser dourada na parte superior e
marrom na inferior, com espessura
aproximada de 1 a 2 mm, não dura e
sim crocante, sem a presença de
pestana ou incisão da massa. O miolo
deverá ser consistente, de cor creme, UND
5.000
Quente
com cavidades irregulares, textura
macia, aveludada, sedosa e elástica. O
produto deverá ser entregue dentro
dos
padrões
de
qualidade
estabelecidos,
em
veículos
especialmente
autorizados
pela
Vigilância
Sanitária
para
esta
finalidade.
TOTAL DO LOTE 04 – R$ 11.543,00

V.U

V.T

5,80

1.740,00

4,80

4.800,00

24,03

2.403,00

0,50

2.500,00
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ITEM

01

DESCRIÇÃO

LOTE 05
U.M. QUANT.

MARCA
IOGURTE
Diversos sabores. Embalagem
plástica contendo o nome do
fabricante, a data de fabricação e
UND
1.000
Vitabom
validade. Embalagem c/ 140g. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir
da data de entrega.
TOTAL DO LOTE 05 – R$ 1.420,00
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V.U

V.T

1,42

1.420,00

