PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 78/2018 - PR

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
CNPJ: 03.452.299/0001-03
R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711
C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

27/11/2018

Processo Licitatório:
Data do Processo:

139/2018
27/11/2018

ANEXO VI

Folha: 1/11

(As propostas serão abertas para julgamento às 08:00 horas do dia 10/12/2018).

Fornecedor:
............................................................................................................................................................................ E-mail:
...................................................................
Endereço:
............................................................................................................................................................................ Contato: ...................................................................
Estado:
Telefone:
Cidade:
.............
..........................................
Inscrição Estadual: ............................................................. Fax:
CNPJ / CPF:
..........................................
Prazo Entrega/Exec.: ............................................................. Condições de Pagamento: ..........................................
Validade da Proposta:
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Item

Código

Unid

1

7010639

Kg

ABÓBORA- Cabotiã, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa
firme, livre de sujidade, parasitas, larvas, resíduo de fertilizantes. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão, amassado
murcho, deformado, descolorado , queimado de sol, com manchas, rachaduras, injurias
por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparente, atóxico e
intacto. (07-01-0639)

500,000

2

7010314

KILO

ABOBRINHA VERDE, de tamanho médio, uniforme, tenra, cor uniforme e com brilho,
turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimento ou defeitos, livres de
terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa. (07-01-0314)

500,000

3

7021325

KILO

AÇAFRÃO DA TERRA 01 KG, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO
VIGENTE, NÃO SERÃO PERMITIDAS DANOS QUE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E
APARENCIA, DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE HERMETICAMENTE
FECHADO, ATÓXICO, COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A
CONTAR DA DATA DE ENTREGA, EMBALAGEM 01 KG (07-02-1325)

300,000

4

7021294

UN

ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL, NESCAU OU SIMILAR, ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM DE POLIPROPILENO OU LATA ORIGINAL DE FÁBRICA COM 400G,
ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E
DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES,
INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA
EMBALAGEM. SE EM LATA ESTA NÃO DEVE APRESENTAR VESTÍGIO DE
FERRUGEM, AMASSADURA OU ABALAMENTO. COM SABOR, COR E AROMA
ACENTUADOS, CONCENTRADO EM CACAU DE ALTA QUALIDADE. (07-02-1294)

3.500,000

5

7020794

PC

AÇUCAR PACOTE DE 2 kg, cristal branco, acondicionado em embalagem de
polipropileno transparente original de fábricante, isento de matéria terrosa, livre de
umidade e fragmentos estranhos, com especificações dos ingredientes, informações do
fabricante e data de vencimento estampado na embalagem (07-02-0794)

8.000,000

Especificação

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Quantidade

Marca Oferecida
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Código
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6

7021321

UN

ADOÇANTE DIETETICO, STEVIA, À BASE DE EDULCORANTE NATURAL, LIQUIDO
TRANSPARENTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE
PLASTICO ATOXICO, COM IDENTIFICAÇAO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS
INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE, VALIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR
DA DATA DE ENTREGA, EMBALAGEM 80 ML (07-02-1321)

50,000

7

7010621

UN

ALFACE - crespa, em pé, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,
bem desenvolvida, tenra, livre de folhas externas 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, ijurias por pragas ou doenças. Embalalda
em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto. (07-01-0621)

3.000,000

8

7021056

KILO

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
(07-02-1056)

1.500,000

9

7021118

UN

AMIDO DE MILHO EMBALAGEM CAIXA DE PAPELÃO OU DE POLIPROPILENO,
PESANDO 01 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGO OU PARASITAS,
LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS, C/ VALIDADE ESTAMPADA NA
EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO MA. (07-02-1118)

10

7021021

PC

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 nº 6
de 16 de fevereiro de 2009- do MAPA. Pacote com 05 Kg. (07-02-1021)

8.000,000

11

7010524

KILO

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 à superfície
externa de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou biológica. (07-01-0524)

5.000,000

Quantidade

Especificação

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Marca Oferecida

300,000
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Código
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12

7021059

KILO

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 (07-02-1059)

13

7010708

KILO

BATATA INGLESA--DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, TAMANHO E
COLORAÇÃO UNIFORME, POLPA FIRME, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS,
LARVAS, RESIDUO 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. (07-01-0708)

14

7021326

UN

BAUNILHA EM ESSENCIA LIQUIDA, COR MARRON, EXTRAIDO DE FRUTOS
LIMPOS, SÃOS, EMBALAGEM INTACTA, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, DATA
DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES DA DATA DA ENTREGA, 30 ML
(07-02-1326)

200,000

15

7021060

KILO

BETERRABA- sem folhas, de primeira qualidade, bulbos de tamanho médio, de
tamanhos e coloração uniformes, 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 (07-02-1060)

800,000

16

7020867

PC

BISCOITO ÁGUA E SAL, formato quadrado (400G) - 1ª qualidade (07-02-0867)

3.000,000

17

7021042

PC

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 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.
(07-02-1042)

3.000,000

Quantidade

Especificação

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Marca Oferecida

300,000

5.000,000
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Código

Unid

18

7021296

UN

BISCOITO, tipo Maisena, MABEL OU SIMILAR, produto obtido pela mistura de
farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de
amassamento e cocção, fermentados ou não, a base de farinha de trigo, açúcar,
gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar, outros. O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matérias primas são e limpo, isenta de matérias terrosas, parasitos
e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço. O produto deverá estar em conformidade com a Resolução RDC nº 263, de
22/09/2005, da ANVISA/MS. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou
prazo de validade. Embalagem primária em pacotes impermeáveis, lacrados, com peso
líquido de 400 g. (07-02-1296)

3.000,000

19

7021297

PC

CAFÉ PURO, 03 CORAÇÕES OU SIMILAR 500G, torrado e moído, procedente de
grãos sãos, limpos e isentos de impurezas,
acondicionado em pacote aluminizado, íntegro, 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 nº 12.486 de
20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da
data entrega. Embalagem 500g. (07-02-1297)

300,000

20

7010743

Kg

CARNE BOVINA EM CUBO RESFRIADA, Tipo de corte: acém, miolo de paleta, miolo
de agulha. Cortada em cubos pequenos de aproximadamente 2x2 cm. Proveniente de
animais, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração
vermelho vivo, odor característico e aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa.
Isento de: vestígios de descongelamento, excesso de gordura, arroxeada, acinzentada
e esverdeada, odor forte e cartilagem e aponevrose, coloração arroxeada, acinzentada
e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer
substância contaminante. Contendo na embalagem a identificação do produto, peso,
marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais, selo de inspeção do órgão
competente e data de embalagem. (07-01-0743)

5.000,000

21

7010763

KILO

Quantidade

Especificação

CARNE BOVINA MOÍDA - Resfriada. Tipo de corte: acém, miolo de agulha, miolo da
paleta. Proveniente de animais, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo
apresentar coloração vermelho vivo, odor característico e aspecto próprio, não
amolecido e nem pegajosa. Isento de: vestígios de descongelamento, excesso de
gordura, cartilagem e aponevrose, coloração arroxeada, acinzentada
e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer
substância contaminante. Contendo na embalagem a identificação do produto,
peso,marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais, selo de inspeção do
órgão competente e data de embalagem. (07-01-0763)

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Marca Oferecida

23.000,000
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Código

Unid

22

7010695

Kg

CEBOLA - de 1ª qualidade, 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. (07-01-0695)

4.000,000

23

7010696

Kg

CENOURA - de 1ª qualidade, 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. (07-01-0696)

4.000,000

24

7021052

UN

CHÁ MATE- 250G-tostado, embalagem de 250g. com rendimento de até 15L. A
embalagem 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. (07-02-1052)

3.500,000

25

7021335

KILO

CHARQUE BOVINO DIANTEIRO CORTADO EM CUBOS 1X1Bovino Dianteiro,
cortado em cubinhos pequenos, de aproximadamente 1x1 cm, sadio, devendo
apresentar coloração vermelho vivo, odor característico. Isento de:
coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada,
vestígios de descongelamento, odor forte e desagradável,
parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância
contaminante. Deverá conter na embalagem a identificação do produto, peso, marca do
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente
e data de embalagem. (07-02-1335)

5.000,000

26

7021331

UN

COCO RALADO EM FLOCOS, adoçado e úmido. Deverá ser procedente de frutos
sãos e maduros, com aspectos de fragmentos soltos e de cor branca. Não poderá
apresentar cheiro alterado ou rançoso, devendo constar dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote, e data de validade de no mínimo
6 meses a contar da data de entrega. Isento de sujidades, pedras, mofo, caruncho,
Embalagem de 500 g (07-02-1331)

400,000

Quantidade

Especificação

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Marca Oferecida
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Código
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27

7010371

PC

COLORÍFICO A BASE DE URUCUM - Embalagem de1 kg. Rotulagem de acordo com
a legislação vigente. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e
aparência. Validade de no mínimo 6 meses a contar da data de entrega. Isento de
sujidades, pedras, mofo, caruncho. (07-01-0371)

800,000

28

7010623

MAÇO

COUVE- folha. em maço, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,
bem desenvolvida, tenra, 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, injurias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto. (07-01-0623)

1.500,000

29

7021332

KILO

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS BIJU, Fabricada a partir de matérias primas
selecionadas, sãs e limpas. Deverá apresentar aspecto, cor, sabor e cheiro
característico, livre e sujidades e substâncias nocivas, constando dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, e data de validade
de no mínimo 6 meses a contar da data de entrega, Embalagem de 1 kg (07-02-1332)

300,000

30

7010525

KILO

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. (07-01-0525)

1.000,000

31

7021336

KILO

Farinha de trigo tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico, 100% pura, de excelente
qualidade, pó branco, fino e de fácil escoamento, não devendo estar empedrado e
isento de sujidades, bichos e carunchos. constando dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote, e data de validade de no mínimo
6 meses a contar da data de entrega, Embalagem intacta de 1 kg, (07-02-1336)

6.000,000

32

7021024

PC

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 mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
Pacote de 01 Kg. (07-02-1024)

10.000,000

Quantidade

Especificação

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Marca Oferecida
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33

7021343

UN

FERMENTO BIOLÓGICO SECO- produto obtido de culturas puras de leveduras
(Saccharomyces cerevisias) por procedimento tecnológico adequado e empregado para
dar sabor próprio e aumentar o volume e a porosidade dos produtos forneados. Deverá
ser em pó granulado de coloração bege com cheiro próprio. O produto deverá ser
fabricado com matérias-primas em perfeito estado sanitário, isentos de matérias
terrosas e detritos de vegetais e animais. Não deverá conter substâncias estranhas à
sua composição. De acordo com a resolução do CNNPA. Constando dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote e data de validade
de no mínimo 06 meses a contar da data de entrega. Embalagem de 10g. (07-02-1343)

800,000

34

7021338

UN

FERMENTO EM PÓ QUIMICO, O produto deverá ser fabricado com matéria prima em
perfeito estado sanitário, isento de matéria terrosa, detrito vegetal ou animal. Não
deverá conter substâncias estranhas à sua composição. Não deverá possuir cheiro,
mofo e sabor amargo, intacta, constando dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, e data de validade de no mínimo 6 meses a
contar da data de entrega, Embalagem de 250 g (07-02-1338)

800,000

35

7010744

KILO

FRANGO COZIDO, desfiado, congelado, livre de parasitas e qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios.
Embalados em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do
registro no Ministérioda Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O
produto deverá apresentar validade mínima de 03 meses a partir da data de entrega,
embalagem de 1 kg (07-01-0744)

5.000,000

36

7010543

KILO

FRANGO (COXA e SOBRECOXA) - temperatura 4 a 6° 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. (07-01-0543)

16.000,000

37

7010544

Kg

FRANGO (PEITO) - temperatura 4 a 6° 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. (07-01-0544)

10.000,000

38

7021027

KILO

Quantidade

Especificação

FUBÁ-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. (07-02-1027)

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Marca Oferecida

800,000
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39

7021363

CAIX

GELATINA EM PÓ SABORES DIVERSOS-- Com açúcar, aromatizante, podendo ser
adicionada de corantes naturais. Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e
resistentes, acondicionados em caixas limpas, íntegras e resistentes. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega, de acordo com a Resolução -RE nº 60 de 2002.
Embalagem com aproximadamente 30 g. (07-02-1363)

6.000,000

40

7021075

Kg

LEITE EM PÓ- sem adição de açúcar, embalado em latas de flandres ou alumínio,
isenta de ferrugem, não amassadas. A embalagem deverá conter externamente dados
de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de
validade, quantidade do produto, número do registro do Ministério da Agricultura
SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF, obedecendo a especificações técnicas da
portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de origem Animal. Validade mínima de
10 meses a partir da data de entrega. No mínimo 26g de proteína e 910mg de cálcio, a
cada 100g. Embalagem de 400g. (07-02-1075)

3.000,000

41

7021074

LIT

LEITE INTEGRAL LONGA VIDA- , por processamento UHT (Ultra Hight Temperature),
composição nutricional para 100mL - máximo de 3g de lipídios; 5g de carboidratos;
mínimo 3g de proteínas; valor calórico de 60Kcal. Embalagem de Tetra Brik de 1 litro. A
embalagem deverá conter externamente dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto,
número do registro do Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do
SIF. (07-02-1074)

18.000,000

42

7010652

Kg

MAÇÃ VERMELHA-TIPO NACIONAL FUGI, FRUTOS, DE TAMANHO MÉDIO-TP
80/150, GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA
ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS, FIRMES, TENRA E COM BRILHO. (07-01-0652)

10.000,000

43

7021339

UN

MACARRÃO TIPO CONCHINHA, Massa seca com ovos. Acondicionado em pacote
plástico, transparente, resistente, contendo dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, e data de validade de no mínimo 6 meses a
contar da data de entrega. Isento de sujidades, pedras, mofo, caruncho, 500 GR.
(07-02-1339)

1.500,000

44

7021025

KILO

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. (07-02-1025)

6.000,000

Quantidade

Especificação

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Marca Oferecida
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45

7010724

KILO

MANDIOCA DESCASCADA tipo branca/amarela, descascada, em saco a vácuo, de 1ª
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. (07-01-0724)

3.000,000

46

7010725

UN

MARGARINA VEGETAL DORIANA OU SIMILAR COM SAL, 80% de lipídeo, aspecto,
cheiro, 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 materia 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, procedencia,
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. (07-01-0725)

2.500,000

47

7010727

KILO

MELANCIA KG peso entre 6 a 10 kg, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração
uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, madura, 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. (07-01-0727)

5.000,000

48

7021364

LATA

MILHO EM CONSERVA -- Embalagem de 2 kg. Rotulagem de acordo com a legislação
vigente. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência,
amassadas, estufadas. Isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas, rachaduras,
cortes e perfurações, embalagem de 2 kg. (07-02-1364)

1.500,000

49

7021036

UN

ÓLEO 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.
(07-02-1036)

8.000,000

50

7021342

KILO

ORÉGANO, Erva aromática seca, acondicionada em embalagem transparente, atóxico,
livre de sujidades, mofos, detritos animais ou vegetais. Deverá estar acondicionado em
intacta, constando dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número do lote, e data de validade de no mínimo 6 meses a contar da data de entrega,
embalagem de 1 kg (07-02-1342)

400,000

Quantidade

Especificação

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Marca Oferecida
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51

7021077

DZ

OVOS DE GALINHA- classe A, tipo 3, grande, produto fresco de ave galinácea,
íntegro, sem manchas ou sujidades, 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 nº5 de 05/07/91. Validade mínima de 21 (vinte e um) dias a partir da data de
entrega. (07-02-1077)

2.500,000

52

7021043

KILO

PÃO TIPO FRANCÊS- fresco (do dia), em formato fusiforme com adição de sal,
composto de farinha de trigo especial, água, sal e fermento químico. A embalagem
deverá estar limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade e
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
24 horas após a data da entrega. Unidade com 50g. (07-02-1043)

4.000,000

53

7021333

KILO

PÃO FRANCÊS COM BIOMASSA DE BANANA VERDE, DE BOA QUALIDADE,
DEVERÁ TER UM SUA COMPOSIÇÃO 20% DE BIOMASSA DE BANANA VERDE,
SERÃO REJEITADOS PÃES AMASSADOS, MAL ASSADOS, QUEIMADOS E
ACHATADOS E DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ANORMAIS.
(07-02-1333)

54

7010796

UN

Pão Califórnia tipo HOT DOG-- Pesagem de 50 g. Produto fresco, do dia, obtido por
processamento tecnológico adequado, de massa preparada com farinha de trigo, água,
sal, fermento biológico e gordura. A embalagem para transporte deverá estar limpa,
isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade ou fragmentos
estranhos. Deverá conter na embalagem os dados nutricionais, número do lote, prazo
de validade e procedência. (07-01-0796)

2.000,000

55

7010701

Kg

REPOLHO - verde, de 1ª qualidade, in natura, tamanho
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. (07-01-0701)

3.500,000

56

7021039

KILO

SAL-Iodado, 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 nº 130, de 26 de maio de 2003. Embalagem de 01 Kg. (07-02-1039)

2.500,000

Quantidade

Especificação

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Marca Oferecida

10.000,000
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57

7010745

KILO

58

7010400

Kg

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. (07-01-0400)

59

7020214

VID

VINAGRE DE MAÇÃ (07-02-0214)

Quantidade

Especificação

SALSICHA tipo Hot Dog congelada. O produto não deverá apresentar superfície úmida,
pegajosa, partes flácidas ou consistência anormal com indícios de fermentação.
Embalagem transparente devidamente acondicionada em pacotes, com identificação do
SIF, data de fabricação e validade do produto. Embalagem com lacre original do
fabricante. Prazo de validade de no mínimo 3 meses a contar a partir da data de
entrega, 01 kg (07-01-0745)

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Marca Oferecida

700,000

10.000,000

400,000
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