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Relatório de Itens Cadastrados

Processo
Número: PAL 129 PREGÃO ELETRONICO 03_2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
Órgão: Prefeitura Municipal de Capitão Enéas
Processo interno: PAL 129 PREGÃO ELETRONICO 03_2022
Abertura: 23/11/2022 - 09:01
Município: Capitão Enéas

Código Produto Quantidade Valor de
Referência

Valor Total Critério
Participação

Situação

0001 Biscoito doce, tipo maisena, sem recheio.Embalagem
primária plástica, atóxica e transparente. Embalagem
secundária, sendo caixa de papelão, contendo externamente
os dados de identificação e procedência do
produto,informações nutricionais, data de fabricação,validade
e número do lote. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.Embalagem de até 1,2 kg.

992 CX 26,49 26.278,08 Exclusivo Fechado

0002 Biscoito salgado, tipo cream cracker, tipo água e sal.
Embalagem primária plástica, atóxica e transparente.
Embalagem secundária, sendo caixa de papelão, contendo
externamente os dados de identificação e procedência do
produto,informações nutricionais, data de fabricação,validade
e número do lote. O produto deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.Embalagem de até 1,2 kg.

2.242
CX

26,74 59.951,08 Exclusivo Fechado

0003 Café em pó homogêneo, torrado e moído, TIPO SUPERIOR,
extra forte, sabor predominantemente arábico. Embalagem:
pacotes
de 500g, tipo vácuo, contendo na embalagem a identificação
do produto, a marca do fabricante, a data de fabricação, o
prazo de validade não inferior a 10 (dez) meses contados da
data de recebimento.Com o selo de pureza da
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DO CAFÉ (ABIC) características sensoriais:
aroma característico do produto, acidez baixa a moderada,
amargor moderado, sabor característico e equilibrado, livre
de sabor fermentado, mofado e de terra, adstringência
baixa. Acondicionado em embalagem a vácuo puro, 500g.

1.820
UN

17,94 32.650,80 Exclusivo Fechado

VALOR TOTAL: R$ 118.879,96


