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PLANILHA DE PREÇOS - UNITÁRIO MÁXIMO

Nº Processo.:

Nº Licitação:

Objeto......: Registro de Preços para aquisição futura e eventual de gêneros de alimentação em geral (lanche natural, refrigerante, pirulito,
gelo e água mineral) e material de consumo (balão), objetivando atender as campanhas de vacinação e ações compartilhadas
organizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
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Modalidade....: PREGAO PRESENCIAL

Tipo Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO Vlr. TotalVlr. UnitárioQuantidadeUnidade Medida

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS-MS

/ 2018

1 CAIXA 413,0000 88,3333 36.481,6529AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - de boa qualidade, acondicionada em copos plásticos com capacidade de 
aproximadamente 200 ml, contendo no rótulo da embalagem a identificação da marca, procedência, composição química, 
características e validade, deverá obedecer os padrões estabelecidos pela D.N.P.M. (Departamento Nacional de Produção 
Mineral).Registro no Ministério de Saúde.  Caixa contendo com 48 unidades.

2 PACOTE 575,0000 10,6333 6.114,1475BALÃO, pacotes de balão com 50 unidade, liso n° 7. Cores diversas.

3 BARRA 215,0000 14,1333 3.038,6595GELO EM BARRA 10 KG produzido com água potável. Não podendo ser ingerido.

4 UNID. 4.100,0000 5,5333 22.686,5300LANCHE NATURAL - cada unidade preparada com duas fatias de pão de forma, fresco, com recheio de uma fatia de 
tomate, uma folha de alface, varias fatias de cenoura e patê de proteína de soja testorizada, com uma fatia de presunto e 
uma de mussarela - embalados individual em papel filme.

5 PACOTE 825,0000 13,4166 11.068,6950PIRULITO DOCE - 5G Embalado individualmente, pesando aproximadamente 5g, sabores artificialmente variados. 
Acondicionado em pacotes com 100 unidades. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde.

6 UNID. 825,0000 7,5000 6.187,5000REFRIGERANTE - À base de guarana, agua gaseificada, com aroma natural, sabor suave, embalagem plástica, contendo 
2 litros, com identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. O produto deverá ter registro 
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.


