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PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 – REGISTRO DE PREÇOS 010/2020 

 

O Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, comunica 

que, a partir da apresentação de novos preços por eventual licitante participante, que 

referiu estarem os valores aquém do previsto no mercado, realizou-se nova cotação de 

valores, apurando-se novos valores referenciais aos produtos abaixo descritos: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO VALOR DE 

REFERÊNCIA 

 

 

 

 

12 

Arroz Parabolizado 

Tipo 1, classe longo fino. A embalagem deve 

ser de saco transparente, resistente, com 

solda reforçada e íntegra, de até 1kg. Devem 

constar todas as informações pertinentes ao 

produto, previsto na legislação vigente, 

constando data de fabricação e validade nas 

embalagens individuais. Prazo de validade 

mínimo de 12 meses a contar da data da 

entrega. 

Amostra para análise do vencedor. 

 

 

 

 

R$ 6,03 

 

 

 

 

40 

Creme de leite pasteurizado. 
Nata fresca, sabor suave, consistência firme, 

embalado em potes de polietileno com 

aproximadamente 300g de peso líquido, 

atóxico, limpo, não violado, com tampa 

resistente. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informação nutricional, número 

de lote, data de validade, quantidade do 

produto, número do registro no Ministério da 

 

 

 

 

R$ 7,00 
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Agricultura/SIF/DIPOA. Validade de até 30 

dias embalagem fechada. 

 

 

 

 

 

65 

Leite tipo Longa Vida. 

Integral, processado pelo sistema UHT, com 

3,0% à 3,5% de gordura, sem aditivos, 

embalagem asséptica, hermeticamente 

fechada, embalagem de 1 litro, tipo tetra pak. 

O produto deve ter registro no Ministério da 

Agricultura, inspeção do SIF. Devem constar 

todas as informações pertinentes ao produto, 

previsto na legislação vigente, constando data 

de fabricação e validade nos pacotes 

individuais. Prazo de validade mínimo de 3 

meses a contar da data da entrega. 

Amostra para análise do vencedor. 

 

 

 

 

 

R$ 4,19 

 

 

 

85 

Óleo de soja. 

Garrafa com 900ml. 

Devem constar todas as informações 

pertinentes ao produto, previsto na legislação 

vigente, constando data de fabricação e 

validade nas garrafas individuais. Prazo de 

validade mínimo de 12 meses a contar da data 

da entrega. 

Amostra para análise do vencedor. 

 

 

 

R$ 7,74 

 

São Sebastião do Caí, 16 de setembro de 2020. 

 

DAIANE JULIANE TREIN, 

Pregoeira. 

 


