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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aquidauana/MS, 20 de Março de 2019.

Cl -  SEMOSU
N°. 170/2019

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Para: Secretaria Municipal de Administração.

Sr. Euclides Nogueira Junior.

Senhor Secretário,

Solicitamos a abertura de Processo Licitatório para aquisição futura de gêneros 
alimentícios para atender esta Secretaria.
Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição futura de gêneros alimentícios para 
atender funcionários municipais (motoristas, operadores de máquinas e trabalhadores 
braçais), que executam serviços em regime de acampamento, nas Aldeias Indígenas, 
Comunidade Quilombola, Assentamentos Indaiá I, II, III, IV, e Distritos, e demais equipes de 
limpeza urbana, conforme planilha quantitativa descritiva em anexo.
Justificativa: Os gêneros alimentícios serão utilizados para fazer refeições, a fim de atender 
a equipe de estradas vicinais, e equipe de tapa buracos, que são deslocadas na maioria das 
vezes em caráter emergencial, para realizar a recuperação, manutenção e conservação das 
estradas do município danificadas e obstruídas pelo período de chuvas, impedindo o acesso 
de ônibus escolares, e veículos em geral. São executados os serviços de: transporte de 
material: cascalho, aterro e efetuado os serviços com: aterro, patrolamento e cascalhamento, 
assentamento de tubulação, conserto de pontes, e demais equipes de limpeza urbana que 
efetuam serviços nos finais de semana e feriados.
Fonte de Recurso/Despesa Orçamentária:

Órgão 22 Secre ta ria  M un ic ipa l de O bras e S erv iços U rbanos
Un idade 22.01 Secre ta ria  M un ic ipa l de O bras e S erv iços U rbanos
Func iona l 15 .452.0205 .2 .032 M anu tenção e O perac iona lização  da Secre ta ria  

M un ic ipa l de O bras e S erv iços U rbanos
P ro je to  /  A tiv idade 2.032 M anu tenção  e O perac iona lização  da S ecre ta ria  

M un ic ipa l de O bras e Serv iços U rbanos
E lem en to  de Despesa 33.90 .30 M ate ria l de Consum o

Local de entrega: Depósito Central, situado na Rua Estevão Alves Corrêa n°. 1763, Bairro
Alto -  Aquidauana -  MS.
Prazo de entrega: Os gêneros alimentícios deverão ser entregues em até 24 horas após o 
recebimento da Autorização de Fornecimento.
Prazo de Pagamento: O Pagamento será feito em até 30 (trinta) dias da entrada da nota 
fiscal/fatura na Secretaria Municipal de Finanças, devidamente atestada pelo Gestor do 
Contrato e pelo Fiscal do Contrato, devendo nesta constar o número do contrato e do 
empenho, acompanhada da documentação exigida na resolução 54 do TCE/MS.
Gestor do contrato: Sr. Archibald Joseph L. S. Macintyre.
Fiscal do Contrato: Sra. Arivonete Camargo dos Santos - CPF: 63991039168.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Atencio samente,

Archibald I. L. S. Macf
Gerente Munif 

e Seviços 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE

Aquidauana-MS., 21 de Março de 2019.

Cl N° 062 /2019/SEPROMA

DA: Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente 
A: Secretaria Municipal de Administração 
Sr. EUCLIDES NOGUEIRA JUNIOR

Senhor Secretário,

Solicitamos a abertura de Processo Licitatório para aquisição de gêneros alimentícios 
para atender esta Secretaria.

I.OBJETO: Abertura de processo Licitatório para aquisição futura de alimentos para serem 
utilizados pela equipe que atende pequenos produtores fora do município da Secretaria de 
Produção e Meio Ambiente.

2. JUSTIFICATIVA: A Secretaria de Produção e Meio Ambiente da apoio e suporte a mais de 
2000 pequenos produtores rurais das Aldeias indígenas, Comunidade Quilombolas, 
Assentamentos, Distritos e Colônia Agrícolas.

São prestados serviços de gradagem, manutenção a tratores e implementos agrícolas, e 
demais serviços necessários ao bom funcionamento dos equipamentos. Necessitando assim de 
alimentos com entrega imediata, para atender a equipe que se desloca para fora do município. 
Relação em anexo.

3. FONTE DE RECURSO/DESPESA ORÇAMENTARIA:

Órgão 21 Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente

Unidade 21.01 Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente

Funcional 20.608.0215.2.041 Manutenção e Operacionalização da Secretaria de 

Produção e Meio Ambiente

Elemento de 

Despesas

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Rua: Giovane Toscane de Brito, 2765 
Centro -  Aquidauana- MS -  79200-000 

Fone: (067) 3241-5874 
E-mail: ucproma?<71ac]uidauana.ins.tzov.br



Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

O BJETO : A q u is iç ã o  fu tu ra  de gêne ro s  a lim e n tíc io s  para a te n d e r fu n c io n á r io s  da S ec re ta ria  M un ic ip a l 
de O b ras  e de P ro d u çã o  e M eio A m b ien te , que e xe cu tam  s e rv iç o s  em  re g im e  de a cam pam en to  nas  
a ld e ia s  in d íg e na s , c om u n id a d e  qu ilam bo la , a s sen tam en to s , d is t r ito s , e C o lô n ia s  A g ríco la s

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

1 AÇÚCAR TIPO CRISTAL -  Cristalizado, 
sacarose obtida a partir do caldo de 
cana-de-açúcar (saccharum officinarum 1.): 
branco, aspecto granuloso fino a médio, isento 
de matéria terrosa, livre de umidade e 
fragmentos estranhos, rotulagem contendo, no 
minimo. o nome do fabricante e do produto: o 
CNPJ do fabricante, o número do lote. a data 
de fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem de polietileno, transparente, com 
peso liquido de 2 KG

PC 600.0000 4.8250 2.895.00

•

2 ADOÇANTE DIETETICO. STEVIA. A BASE DE 
EDULCORANTE NATURAL, LIQUIDO 
TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM 
EMBALAGEM RESISTENTE DE PLÁSTICO 
ATOXICO, COM IDENTIFICAÇÃO NA 
EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES. 
VALOR NUTRICIONAL. PESO. FORNECEDOR, 
DATA DE FABRICAÇAO E VALIDADE,
VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A 
CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM 
80 ML

UN 170,0000 10.3925 1.766,73

3 ALHO- graúdo do tipo comum, cabeça inteira 
fisiologicamente desenvolvida, com bulbos 
curados, sem chocamento. danos mecânicos 
causados por pragas, sem defeitos, 
turgescentes. intactas, firmes e bem 
desenvolvidas, livre de terra ou corpos 
estranhos aderentes à superfície externa de 
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA, Não 
deve apresentar qualquer lesão de origem 
física, mecânica ou biológica. KG

KILO 200.0000 19,0000 3.800.00

4 ARROZ AGULHINHA-Polido, tipo 1, longo fino, 
em saco plástico transparentes, atóxicos. 
limpos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos lacrados, com um 
peso mínimo de 80% de grãos inteiros e com 
Registro no Ministério da Agricultura. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto e validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega, de 
acordo com a Instrução Normativa na 6 de 16 
de fevereiro de 2009- do MAPA. Pacote com 
05 Kg.

PC 750.0000 15.9575 11.968.13

•
5 BANANA NANICA-Em pencas de primeira 

qualidade, com 60% a 70% de maturação 
climatizada, de aroma e sabor da espécie, 
tamanhos e coloração uniformes, bem 
desenvolvida, turgescente, intacta, firme, livre 
de terra ou corpos aderentes â superfície 
externa de acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Não deve apresentar quaisquer lesões 
de origem física, mecânica ou biológica.

KILO 650,0000 2,9600 1.924.00

6 BATATA DOCE- comum especial, lavada, de 
tamanhos grande ou médio com coloração 
uniforme, sem defeitos, turgescentes. intactas, 
firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou 
corpos estranhos aderentes à superfície 
externa de acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Não deve apresentar quaisquer lesão 
de origem física, mecânica ou biológica. Kg

KILO 300.0000 2.5967 779,01

7 BATATA INGLESA— DE PRIMEIRA QUALIDADE, 
IN NATURA, TAMANHO E COLORAÇÃO 
UNIFORME, POLPA FIRME, LIVRE DE 
SUJIDADES. PARASITAS, LARVAS. RESÍDUO 
DE FERTILIZANTE. DEVERA ESTAR EM 
PERFEITO ESTADO PARA CONSUMO,
MADURO, SEM DEFEITOS GRAVES COMO, 
PODRIDÃO, AMASSADO, MURCHO, 
DEFORMADO. DESCOLORADO. QUEIMADO DE 
SOL, COM MANCHAS. RACHADURAS INJURIAS 
POR PRAGAS OU DOENÇAS. EMBALADOS EM 
SACO DE POLIETILENO, TRANSPARENTE. 
ATOXICO E INTACTO.

KILO 540.0000 5.8775 3.173.85

8 BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA- Sabor 
leite ou coco, a base de farinha de trigo, leite 
integral, sal, gordura vegetal hidrogenada. 
enriquecido com vitaminas. Embalagem 
individualizada em papel celofane. A validade

PC 450,0000 4,0625 1.828.13

deverá estar em local visível, com prazo de 6 
meses a partir da data de entrega. Serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e 
de características organolépticas anormais. 
Pacote com 400g,
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Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

9 BISCOITO SALGADO- tipo cream cracker, 
água e sal, contendo cloreto de sódio em

PC 450.0000 4.1967 1.888,52

quantidade que acentue o sabor salgado, além 
das substâncias normais do produto. 
Embalagem individualizada em papel celofane. 
A validade deverá estar em local visível, com 
prazo de 6 meses a partir da data de entrega. 
Serão rejeitados os biscoitos com 
características organolépticas anormais.
Pacote com 400g.

10 CAFÉ PURO. 03 CORAÇÕES OU SIMILAR
500G, torrado e moldo, procedente de grãos 
sãos. limpos e isentos de impurezas, 
acondicionado em pacote aluminizado, 
integro, resistente e vedado hermeticamente. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, número 
do lote data de fabricação, quantidade do 
produto, selo de pureza ABIC e atender as 
especificações técnicas da NTA 44 do Decreto 
Estadual na 12.486 de 20/10/1978. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data entrega. Embalagem 
500g.

PC 600,0000 10,0350 6.021,00

11 CARNE BOVINA CHARQUEADA DE 2C, SEM 
OSSO, PICADA EM PEDAÇOS PEQUENOS. 
OBTIDA ATRAVÉS DO ABATE DE ANIMAIS 
SADIOS. NÃO PODEM TER MANCHAS DE 
QUALQUER ESPÉCIE, NEM PARASITAS. NEM 
LARVAS, DEVE APRESENTAR ODOR. COR E 
SABOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM EM 
SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO, OU OUTRO 
TIPO DE PLÁSTICO, ATOXICO. INTACTO, COM 
ROTULO OU ETIQUETA QUE IDENTIFIQUE: 
CATEGORIA DO PRODUTO, PRAZO DE 
VALIDADE, CARIMBO DO SIF (SERVIÇO DE 
INSPEÇÃO FEDERAL), SIE (SERVIÇO DE 
INSPEÇÃO ESTADUAL), OU SIM ( SERVIÇO DE 
INSPEÇÃO MUNICIPAL), com ao menos 70% 
do prazo de validade à vencer na data da 
entrega.

12 CARNE DE 2CINTEIRA RESFRIADA, Paleta ou 
Acem. com no máximo 20% de gordura no seu 
total, livre de aparas, aspecto firme, na cor 
vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas . Será aceito pedaço de peça 
para atingir a quantidade requisitada

13 CARNE DE 2CMONDA, Fraldinha, Paleta ou 
Acem, com no máximo 20% de gordura no seu 
total, livre de aparas, aspecto firme, na cor 
vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas

14 CARNE DE 2CRESFRIADA, Fraldinha, com no 
máximo 20% de gordura no seu total, livre de 
aparas, aspecto firme, na cor vermelho vivo. 
sem escurecimento ou manchas esverdeadas. 
Será aceito pedaço de peça para atingir a 
quantidade requisitada

15 CEBOLA -  de ICqualidade, in natura. 
tamanho e coloração
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para
consumo, sem defeitos graves como podridão, 
amassado,
murcho, deformado, descolorado, queimado 
de sol. com
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças.
Embalada em sacos de polietileno. 
transparentes, atóxico e 
intacto.

16 CENOURA -  de ICqualidade, in natura, 
tamanho e coloração
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para
consumo, sem defeitos graves como podridão, 
amassado,
murcho, deformado, descolorado, queimado 
de sol, com
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças.
Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e 
intacto.

KILO 300.0000 28.2950 8.488,50

KILO 735,0000 18,0000 13.230,00

KILO 200,0000 14,3667 2.873,34

KILO 735,0000 16.8667 12.397.02

Kg 610.0000 4,5100 2.751.10

Kg 390,0000 3.9475 1.539,53



Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

17 CHÁ MATE tostado, embalagem de 400 g 
com rendimento de até 15 L. A embalagem

UN 350,0000 9,3933 3.287.66

deverá ser limpa, isenta de matéria terrosa, 
fungos ou parasitas, livre de umidade e 
fragmentos estranhos, resistente e não violada, 
de modo a garantir a integridade do produto. 
Deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto e validade mínima de 06 (seis) meses 
após a data da entrega

18 CHEIRO VERDE MAÇO de ICqualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol. com manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de poiietileno. 
transparentes, atóxico e intacto.

MAÇO 560.0000 3.0375 1.701,00

19 COSTELA BOVINA DE BOA QUALIDADE , 
resfriada, com osso. obtida através do abate 
de animais sadios, não podem ter manchas de 
qualquer espécie, nem parasitos. nem larvas. 
Deve apresentar odor e sabor característico, 
cor vermelha brilhante ou púrpura. O 
percentual aceitável de sebo ou gordura é de 
10%. Embalagem em saco plástico de 
poiietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, 
intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: 
categoria do produto, prazo de validade, 
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), 
SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM 
(Serviço de Inspeção Municipal.

20 ERVILHA EM CONSERVA SACHÊ. não 
amassadas ou enferrujada e perfuradas. A 
embalgem deverá ser limpa, isenta de matéria 
terrosa, fungos ou parasitas, fragmentos 
estranhos, não violada e resistente, de modo a 
garantir a integridade do produto. Deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, numero de lote, quantidade do 
produto e validade minima de 06 (seis) meses 
a partir da data de entrega, CNPJ do fabricante 
, data de fabricação, prazo de validade e com 
ao menos 70% do prazo de validade à vencer 
na data da entrega. SACHE 200 GR

21 EXTRATO DE TOMATE -  embalada em lata ou 
treta pak não amassada, enferrujada, perfurada 
ou violada, devendo estar limpa, isenta de 
matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de 
umidade, fragmentos estranhos e ser 
resistente de modo a garantir a integridade do 
produto. Deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto e validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da data de entrega. Embalagem de 
870g.

22 FARINHA DE MANDIOCA-Fina, branca, crua. 
embalada em pacotes plásticos transparentes, 
limpos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos.A embalagem 
deverá conter externamente os dadoS de 
identificação, procedência, informações 
nutrionais, número do lote, quantidade do 
produto e validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da data da entrega, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA, PACOTE DE 01 
KG.

23 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL -  de boa 
qualidade, acondicionada em embalagem 
transparente ou papel original de fábrica com 1 
kg, aspecto fina isenta de matéria terrosa, 
fungos ou parasitas e livre de umidade, 
registro no MA/SIF, informações do fabricante, 
especialização do produto e data de 
vencimento estampado na embalagem.

24 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-, embalado em 
sacos plásticos, transparentes, isentos de 
sujidades, grãos inteiros, aspecto brilhoso. 
liso, isento de matéria terrosa, pedras, fungos 
ou parasitas, livre de umidade, fragmentos ou 
corpos estranhos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos lacrados e com 
registro no MA. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número 
de lote, quantidade do produto e validade 
minima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega, de acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Pacote de 01 Kg.

KILO 50,0000 13,1125 655,63

UN 680,0000 2,6225 1.783,30

UN 420.0000 9.6633 4.058.59

KILO 300.0000 8.2250 2.467,50

KILO 380,0000 3,0775 1.169,45

PC 450.0000 10.0500 4.522.50
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Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

25 FERMENTO QUWICO EM PÕ-Fermento 
biológico, seco, instantâneo composto de

UN 45.0000 2,7075 121.84

26

pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de 
sódio, fosfato de mono-cálcio, 
hermeticamente fechado, Com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, informações nutricionais, 
número de lote e quantidade do produto. 
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega, de acordo 
com a Resolução -  CNNPA na 38, de 1977. 
Embalagem de 100g.
FRANGO (COXA e SOBRECOXA) -  
temperatura 4 a 6t C, carne c/ aspecto 
próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor, 
cheiro e sabor próprio, sem manchas 
esverdeadas, livres de parasitas e sujicidades. 
Embalagem c / identificação do SIF. data de 
fabricação e validade do produto, lacre original 
do fabricante.

KILO 920.0000 7.4750 6.877.00

27 FUBA-com grãos limpos e finos. A embalagem 
deverá ser de saco plástico, transparente, 
limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou 
parasitas, livre de umidade e fragmentos 
estranhos, não violada, resistente, que garanta 
a integridade do produto e acondicionados em 
fardos lacrados. Externamente a embalagem 
deverá conter os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número 
de lote. quantidade do produto e validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega, de acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Pacote de 01 Kg.

28 MACARRÃO PARAFUSO. EMBALAGEM 
ORIGINAL 500G -  com ovos -  massa 
alimentícia tipo seca, isenta de sujidades, livre 
de umidade ou fragmentos estranhos, 
pasteurizado, com ovos e registro no MA. 
embalagem deverá ser de saco plástico, 
transparente, limpo, isento de matéria terrosa, 
fungos ou parasitas e livre de umidade e 
fragmentos estranhos, não violada, resistente e 
que garanta a integridade do produto. Deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, com número de lote. quantidade 
do produto e validade mínima de 06 meses a 
partir da data de entrega, de acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA

29 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE-, massa 
alimentícia tipo seca, vitaminada, isenta de 
sujidades, fungos ou parasitas, livre de 
umidade ou fragmentos estranhos. 
Pasteurizado, com ovos e registro no MA. A 
embalagem deverá ser de saco plástico, 
transparente, limpo, isento de matéria terrosa, 
fungos, ou parasitas e livre de umidade e 
fragmentos estranhos, não violada, resistente e 
que garanta a integridade do produto. Deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote. quantidade do 
produto e validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da data de entrega, de acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA. Pacote de 1 kg.

30 MANDIOCA DESCASCADA tipo branca/amarela, 
descascada, em saco a vácuo, de 1C 
qualidade, in natura. tamanho e coloração 
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, com manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de polietileno. 
transparentes, atóxico e intacto.

KILO 160,0000 3.2950 527,20

PC 400.0000 2.8575 1.143.00

KILO 440.0000 4,9450 2.175.80

KILO 750.0000 5.8125 4.359.38
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Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

31 MARGARINA VEGETAL DORIANA OU SIMILAR 
COM SAL. 80% de lipídeo, aspecto, cheiro.

UN 440.0000 5.5600 2.446.40

sabor e cor peculiares. Deverão estar isentos 
de ranço e de outras características 
indesejáveis, Poendo conter vitaminas e outras 
substancias permitidas. A embalagem deverá 
estar limpa, isenta de matéria terrosa, fungos 
ou parasitas, livre de fragmentos estranhos, 
resistentes e não violadoa de modo a garantir 
a integridade do produto. Deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informções ntricionais, número 
de lote, quantidade do produto e validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data da 
entrega. Com registro no Ministério da 
Agricultura SIF/DIPOA. Embalagem de 500g. 
embalagem original do fabricante e com ao 
menos 70% do prazo de validade à vencer na 
data da entrega.

32 MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GR. 
enlatadas, não amassadas, enferrujadas ou 
perfuradas. A embalagem deverá estar limpa, 
isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, 
fragmentos estranhos, não violada e resistente 
de modo a garantir a integridade do produto. 
Deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote. quantidade do 
produto, validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega e ser registrada no 
MS. de acordo com a NTA 31 (Decreto 
12.486/78). Lata de 200G.

33 MORTADELA FATIADA -  Resfriada á + 5tC. 
defumada, sabor e aroma característicos de 
mortadelas tipo Bologna, consistência firme: 
contendo carne de ave, carne suína, gordura 
sulna. toucinho, carne bovina, água. amido, 
proteína isolada de soja, sal, açúcar, alho: sem 
glúten: peso unitário (uma fatia) de 15 a 20 
gramas: embalagem plástica, transparente, 
atóxica. contendo peso, validade e número de 
registro (SIM, SIP ou SIF)

34 ÔLEO DE SOJA-900ML-de primeira qualidade, 
100% natural, comestível, com extrato 
refinado. A embalagem deverá estar limpa, 
isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, 
livre de fragmentos estranhos, não violada e 
resistente de modo a garantir a integridade do 
produto. Deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto e validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da data de entrega. Embalagem de 
900mL.

35 OVOS BRANCO, de galinha. Classe A, Tipo 2, 
acondicionado em embalagem de papelão 
original do fabricante, cor odor ou sabor 
característicos do produto: proveniente de 
avicultor com inspeção oficial, devendo 
atender às exigências do Regulamento Interno 
de Inspeção de Produtos de Origem Animal -  
RISPOA/MA Resolução na 5 de 05/07/91, 
prazo mínimo de validade de 21 dias

36 PAO -  de sal, francês. Produto obtido pelo 
amassamento e
cozimento de massa preparada 
obrigatoriamente com farinha 
de trigo, sal e água, que se caracteriza por 
apresentar casca
crocante, de cor uniforme castanho-dourada e 
miolo de cor
branco-creme de textura e granulação fina não 
uniforme.
Embalado em saco de polietileno de baixa 
densidade, atóxico 
e de primeiro uso.

37 REFRIGERANTE SABOR COLA. envasado em 
garratas PET reciclável de 2 litros, 
classificação normal (marca-referência 
indicativa de parâmetro de qualidade : 
Coca-Cola EQUIVALENTE OU DE MELHOR 
QUALIDADE

38 REFRIGERANTE SABOR GUARANA. Envasado 
em garrafas PET reciclável de 2 litros, 
classificação normal (marca-referência 
indicativa de parâmetro de qualidade : 
Antárctica, EQUIVALENTE OU DE MELHOR 
QUALIDADE

UN 680,0000 2,7275 1.854,70

KILO 1.188,0000 15,8533 18.833,72

UN 760,0000 4.1200 3.131,20

DZ 800,0000 5.5625 4.450,00

Kg 300.0000 8,7100 2.613,00

UN 700.0000 7.4100 5.187.00

UN 700,0000 5.6900 3.983,00
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39 REPOLHO -  verde, de ICqualidade, in natura. 
tamanho

Kg 550.0000 3,1125 1.711,88

e coloração uniforme, tenro, livre de folhas 
danificadas,
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá
estar em perfeito estado para consumo, sem 
defeitos graves
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, 
queimado de sol. com manchas, rachaduras, 
injúrias por
pragas ou doenças. Embalado em sacos de 
polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.

40 SAL-lodado, constituído de cristais de 
granulação uniforme e isento de impurezas e 
umidade. A embalagem deverá ser de saco 
plástico, transparente, integro, atóxico, vedado 
hermeticamente, limpo, isenta de matéria 
terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade
e fragmentos estranhos, não violados e 
resistentes de modo a garantir a integridade do 
produto. Deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote. quantidade do 
produto e validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da data de entrega, de acordo com a 
Resolução na 130, de 26 de maio de 2003, 
Embalagem de 01 Kg.

41 SARDINHA em conserva no óleo. enlatada não 
amassada nem enferrujada ou perfurada, a 
embalagem deverá estar limpa, isenta de 
matéria terrosa, fungos ou parasitas, 
fragmentos estranhos, não violada e resistente 
de modo a garantir a integridade cfo produto. 
Deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto, validade mínima de 06 meses a partir 
da data da entrega e ser registrada no MS, de 
acordo com a NTA 31 (Decreto 12.486/78)
Lata c / 130 Gr

42 TEMPERO DE ALHO E SAL, ACONDICIONADO 
EM EMBALAGEM. ORIGINAL DE FÁBRICA COM 
1 KG. LIVRES DE FRAGMENTOS E CORPOS 
ESTRANHOS, COM ESPECIFICAÇÃO DOS 
INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO 
FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO 
ESTAMPADO NA EMBALAGEM. E COM AO 
MENOS 70% DO PRAZO DE VALIDADE A 
VENCER NA DATA DA ENTREGA

43 TOMATE. TIPO SALADA, tamanho médio a 
grande, de primeira, com aproximadamente 60 
% de maturação sem ferimentos ou defeitos, 
tenros, sem manchas, com coloração uniforme 
e brilho.

44 VINAGRE, de vinho -Produto natural 
fermentado acético simples, isenta de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos e minerais 
estranhos, livre de sujidades, material terroso e 
detritos de animais e vegetais. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número 
do lote, a data de fabricação e a data ou 
prazo de validade. Embalagem de PVC 
(policloreto de vinila) com peso liquido de 
750ml.

KILO 200,0000 1,6775 335,50

LATA 700,0000 4,4875 3.141.25

UN 270.0000 9,9475 2.685,83

Kg 700,0000 6,0300 4.221.00

UN 240,0000 5,0900 1.221,60

Total da Coleta: 167.989,74

V a lo r To ta l e s t im a d o  da aq u is iç ã o : 167.989,79 (c en to  e se s se n ta  e se te  m il n o ve cen to s  e o ite n ta  e nove  
re a is  e se ten ta  e nove  cen ta vos ).

J u s tif ic a t iv a  : Os gê ne ro s  a lim e n tíc io s  se rã o  u til iz a d o s  nas re fe iç õ e s  do s  fu n c io n á r io s  que se  
de s lo cam  para as á reas ru ra is  (d is tr ito s ,a s s e n ta m en to s , c o lô n ia s  a g ríc o la s , a ld e ia s ) em reg im e  de  
acam pam en to .

P razo de en tre ga : De im ed ia to  após  S o lic ita ç ã o  A.F.

C on d iç õ e s  de P agam en to : 30 d ia s  após  en trada  N.F. F inança s  

Loca l de  en tre ga : DEPÓSITO DA PREFEITURA DE AQ U IDAUANA
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