
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.: 03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  1/2021 - PR

 ANEXO VI 8/202126/01/202126/01/20218/2021
Folha:  1/19

1Item
Cidade:CNPJ / CPF:Validade da Proposta:
 (As propostas serão abertas para julgamento às  08:00  horas do dia  26/02/2021).

7010639Código KgUnid
....................................................................................................................................................................................................................................ABÓBORA- Cabotiã, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpafirme, livre de sujidade, parasitas, larvas, resíduo de fertilizantes. Deverá estar emperfeito 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)

Especificação
Estado:Inscrição Estadual:Prazo Entrega/Exec.: .......................................................................................................................................5.000,000Quantidade                                     Marca Oferecida

Telefone:Fax:Condições de Pagamento:                                 Preço Unitário....................................................................................                                 Preço Total
Fornecedor: E-mail:Endereço: Contato:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................

2 7010671 Kg ABACATE - de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, sem manchasdiferentes da sua própria coloração, polpa firme, livre de sujidade, parasitas, larvas,resíduos de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo, maduro, semdefeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado,queimado de sol, sem manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico, intacto e impermeável.(07-01-0671) 5.000,000                                                                                                       
3 7010838 Kg ABACAXI HAVAÍ kg -  de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpafirme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar emperfeito estado para consumo, maduro, sem defeitos graves como podridão,amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, sem manchas,rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em sacos de polietileno,transparentes, atóxico e intacto. (07-01-0838) 5.000,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  1/2021 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

8/202126/01/202126/01/20218/2021
Preço TotalFolha:  2/194 7010640 Kg ABOBRINHA - Menina, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estarem perfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão,amassado,  murcho,  deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas,rachaduras, injúriaspor pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno,transparentes, atóxicos e intacto. (07-01-0640) 5.000,000                                                                                                       

5 7010068 Pé ACELGA - crespa, em pé, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estarem perfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão,amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras,injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes,atóxico, intacto e impermeável. (07-01-0068) 5.000,000                                                                                                       
6 7021366 PC AÇUCAR TIPO CRISTAL - Cristalizado, sacarose obtida a partir do caldo decana-de-açúcar (saccharum officinarum 1.); branco, aspecto granuloso fino a médio,isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, rotulagemcontendo, no mínimo, o nome do fabricante e do produto; o CNPJ do fabricante, onúmero do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem depolietileno, transparente, com peso líquido de 2 KG (07-02-1366) 5.000,000                                                                                                       
7 7010621 Pé 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, semdefeitos 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. (07-01-0621) 5.000,000                                                                                                       
8 7021964 Kg ALHO branco - sem réstia, bulbo inteiriço, de 1ª qualidade, in natura, tamanho ecoloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas. Deverá estar em perfeitoestado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho,deformado, descolorado, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.Embalado em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto. (07-02-1964) 5.000,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  1/2021 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

8/202126/01/202126/01/20218/2021
Preço TotalFolha:  3/199 7021965 PC AMIDO DE MILHO 500g - Produto amiláceo extraído de milho (Zeamaya, L.), fabricadoa partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, fungos eparasitas, livre de umidade, fermentação ou ranço. Sob a forma de pó, deverãoproduzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. O produto deverá estarem conformidade com a Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005, daAgência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, onome do fabricante e do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem original de fábrica de 500gramas. (07-02-1965)

500,000                                                                                                       
10 7021966 PC ARROZ - Tipo 1, agulhinha - tipo 1, agulhinha, longo fino polido, sem glúten, contendono mínimo de 90% de grãos inteiros, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ouparasitas, livre de umidade. Com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5vezes a mais do peso antes da cocção, devendo também apresentar coloraçãobranca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Rotulagem contendo, no mínimo, onome do fabricante e do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem de polietileno transparente,original de fábrica com peso líquido de 5 kg. (07-02-1966)

8.000,000                                                                                                       
11 7021967 UN AVEIA EM FLOCOS FINOS 500g   - 100% natural, sem aditivos ou conservantes,fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, fungose parasitos, livre de umidade, fermentação ou ranço. O produto deverá estar emconformidade com a Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005, da AgenciaNacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nomedo fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem original de fábrica de 500gramas. (07-02-1967)

2.000,000                                                                                                       
12 7010824 Kg BANANA NANICA -- de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpafirme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar emperfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão,amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, sem manchas,rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno,transparentes, atóxico e intacto. (07-01-0824) 10.000,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  1/2021 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

8/202126/01/202126/01/20218/2021
Preço TotalFolha:  4/1913 7010825 Kg BATATA DOCE ROXA - de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estarem 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. (07-01-0825) 5.000,000                                                                                                       

14 7010708 Kg BATATA INGLESA--De primeira qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estarem 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, atóxico e intacto. (07-01-0708) 5.000,000                                                                                                       
15 7010826 Kg BETERRABA ESPECIAL - tipo A, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloraçãouniforme, 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, sem manchas,rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno,transparentes, atóxico e intacto. (07-01-0826) 5.000,000                                                                                                       
16 7021288 PC BISCOITO DE ÀGUA E SAL - Produto obtido pela mistura de farinha, amido e oufécula com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção,fermentados ou não, a base de farinha de trigo, gordura vegetal, etc.O produto deveráestar em conformidade com a resolução RDC n° 263, de 22/09/2005, da ANVISA/MS.Rotulagem contendo, no minimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ dofabricante, o numero do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade.Embalagem impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 400g (07-02-1288) 4.000,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  1/2021 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

8/202126/01/202126/01/20218/2021
Preço TotalFolha:  5/1917 7021296 PC BISCOITO, tipo Maisena -  produto obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e oufécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento ecocção, fermentados ou não, a base de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetalhidrogenada, amido de milho, açúcar, outros. O biscoito deverá ser fabricado a partirde matérias primas são e limpo, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeitoestado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, nãopodendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. O produtodeverá estar em conformidade com a Resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, daANVISA/MS. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, oCNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo devalidade. Embalagem primária em pacotes impermeáveis, lacrados, com peso líquidode 400 g. (07-02-1296)

4.000,000                                                                                                       
18 7021968 PC BISCOITO ROSQUINHA DE COCO OU LEITE - produto obtido pela mistura defarinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processosde amassamento e cocção, fermentados ou não, a base de farinha de trigo, açúcar,gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite de coco, coco ralado, leiteintegral. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. Serãorejeitados biscoitos, mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso dedureza e nem se apresentar quebradiço. O produto deverá estar em conformidadecom a Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005, da Agencia Nacional deVigilância Sanitária -  ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricantee o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a dataou prazo de validade. Embalagem primária em pacotes impermeáveis, lacrados, compeso líquido de 400 g. (07-02-1968)

4.000,000                                                                                                       
19 7010716 Pé BROCOLIS -  tipo ramoso, in natura, de primeira qualidade, de cor uniforme e vibrante,folhas firmes sem áreas amareladas, sem sujidades parasitas, larvas, resíduo defertilizante ou outros defeitos que possam alterar sua aparência ou qualidade. Deveráestar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão,amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras,injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes,atóxico, intacto e impermeável. (07-01-0716) 1.500,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  1/2021 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

8/202126/01/202126/01/20218/2021
Preço TotalFolha:  6/1920 7020117 UN CHOCOLATE EM PÓ 1 kg - solúvel, de 1ª qualidade, rico em flavonoides, mínimo de50% de cacau em pó solúvel, açúcar e aromatizante. A formulação deve serbalanceada de forma que interage com outros ingredientes, sendo facilmentedissolvido diretamente nas massas, líquidos e cremes, proporcionando rendimento de100% (sem desperdício). Produto indicado para o preparo de bolos, tortas, recheios,coberturas, mousses e bebidas. Deverá ser obtido de matérias primas sãs e limpas,isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente decacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheirocaracterístico e sabor doce próprio. Produto deverá estar acondicionado emembalagem plástica e reembalado em caixa, originais de fábrica; adequados paratransporte, com peso líquido de 1kg. Deverá conter no corpo da embalagemespecificação dos ingredientes, composição nutricional, informações do fabricante, doproduto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ouprazo de validade. Registro no órgão de inspeção sanitária. (07-02-0117)

3.000,000                                                                                                       
21 7010507 Kg CARNE BOVINA MOÍDA (Acém ou Miolo da Paleta) - Carne bovina, tipo acém oumiolo da paleta, sem osso, moída, congelada, com temperatura de -12° a -18°C, desegunda qualidade, obtida através do abate de animais sadios, não podem termanchas de qualquer espécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas.Deve apresentar odor e sabor característico, cor vermelha brilhante ou púrpura. Opercentual aceitável de sebo ou gordura é de no máximo 10%. Embalagem em sacoplástico de polietileno, ou outro tipo de plástico transparente, atóxico, intacto eimpermeável, embalado em quantidade de 2 e 3 kg, com rótulo ou etiqueta queidentifique: categoria e característica do produto, data de fabricação, prazo devalidade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de InspeçãoEstadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). (07-01-0507)

23.000,000                                                                                                       
22 7010047 Kg CARNE BOVINA CHARQUEADA - Carne bovina, charqueada, dianteiro, sem osso,cortado em cubos 1x1, obtida através do abate de animais sadios, não podem termanchas de qualquer espécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas.Deve apresentar odor, cor e sabor característico. O percentual aceitável de sebo ougordura é de no máximo 10%. Embalagem em saco plástico de polietileno, ou outrotipo de plástico transparente, atóxico, intacto, e impermeável, embalado emquantidade de 500 gramas, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria doproduto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). (07-01-0047)

5.000,000                                                                                                       
Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  1/2021 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

8/202126/01/202126/01/20218/2021
Preço TotalFolha:  7/1923 7010689 Kg CARNE BOVINA EM CUBOS (Acém ou Miolo da Paleta) - Carne bovina, tipo acém oumiolo da paleta, sem osso, congelada, com temperatura de -12° a -18°C, cortado emcubos 3x3, obtida através do abate de animais sadios, não podem ter manchas dequalquer espécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas. Deveapresentar odor e sabor característico, cor vermelha brilhante ou púrpura. O percentualaceitável de sebo ou gordura é de no máximo 10%. Embalagem em saco plástico depolietileno, ou outro tipo de plástico transparente, atóxico, intacto e impermeável,embalado em quantidade de 2 e 3 kg, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoriado produto, data de fabricação, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço deInspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de InspeçãoMunicipal). (07-01-0689)

5.000,000                                                                                                       
24 7010830 Kg CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, fresca, congelada, com temperaturade -12° a -18°C, obtida através do abate de animais sadios, não podem ter manchasde qualquer espécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas. Deveapresentar odor e sabor característico, cor amarela rosada. Não devem apresentargelo superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de descongelamento.Embalagem em saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico transparente,atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do produto, data defabricação, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). (07-01-0830)

16.000,000                                                                                                       
25 7010831 Kg CARNE DE FRANGO - PEITO, fresco, congelado, com temperatura de -12° a -18°C,obtida através do abate de animais sadios, não podem ter manchas de qualquerespécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas. Devem apresentarodor e sabor característico, cor amarela rosada. Não deve apresentar gelo superficial,água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de descongelamento. Embalagem emsaco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico transparente, atóxico, intacto,com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do produto, data de fabricação, prazode validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de InspeçãoEstadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). (07-01-0831)

10.000,000                                                                                                       
26 7010695 Kg CEBOLA  - de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livrede sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estadopara consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado,descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas oudoenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.(07-01-0695) 4.000,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  1/2021 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

8/202126/01/202126/01/20218/2021
Preço TotalFolha:  8/1927 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 perfeitoestado 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 eintacto. (07-01-0696) 5.000,000                                                                                                       

28 7010718 MAÇO CHEIRO VERDE MAÇO de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeitoestado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho,deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias porpragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico eintacto. (07-01-0718) 1.100,000                                                                                                       
29 7021970 CAIX CHÁ MATE TOSTADO NATURAL 200g - de boa qualidade, erva mate tostado,constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos dessecados, tostados epartidos; pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades,parasitas e larvas; embalagem a granel; embalado caixa papel cartão; pesando 200gramas. (07-02-1970) 3.500,000                                                                                                       30 7010305 Kg CHUCHU -- de primeira qualidade, in natura, variedade verde claro. Deverão estarfrescos, inteiros, sãos, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, noponto de maturação adequado para consumo. Deverão apresentar cor verde clarauniforme, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado,descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico, intacto e impermeável.(07-01-0305) 5.000,000                                                                                                       
31 7021972 PC COLORÍFICO 500g - alimentício, produto obtido do pó do urucum com a mistura defubá ou farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, deve estar sem apresença de sujidade ou matérias estranhas. Rotulagem contendo, no mínimo, o nomedo fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem em polietileno transparente,com peso líquido de 500 gramas. (07-02-1972) 800,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  1/2021 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

8/202126/01/202126/01/20218/2021
Preço TotalFolha:  9/1932 7010098 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 defeitosgraves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol,manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos depolietileno, transparentes, atóxico e intacto. (07-01-0098) 1.500,000                                                                                                       

33 7010720 UN COUVE FLOR - de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, firme, livrede sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estadoara consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado,descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas oudoenças. embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.(07-01-0720) 1.500,000                                                                                                       
34 7021032 LATA ERVILHA EM CONSERVA 2kg - -enlatadas, não amassadas ou enferrujadas eperfuradas. A embalagem deverá ser limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ouparasitas, fragmentos estranhos, não violada e resistente, de modo a garantir aintegridade do produto. Deverá conter externamente os dados de identificação,procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto evalidade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Lata de 02Kg.(07-02-1032) 1.000,000                                                                                                       
35 7021973 PC FARINHA DE MANDIOCA 500g - grupo seca, subgrupo fina, tipo 1. Produto obtido dosprocessos de ralar e torrar a mandioca. Branca ou amarela, isenta de matéria terrosa,fungos ou parasitos e livre de umidade e fragmentos estranhos. O produto deveráestar em conformidade com a Resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, da AgenciaNacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nomedo fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem primária em pacotes depolietileno, com peso líquido de 500 gramas. (07-02-1973)

1.500,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  1/2021 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

8/202126/01/202126/01/20218/2021
Preço TotalFolha:  10/1936 7021247 Kg FARINHA DE TRIGO 1kg - especial, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpodesgerminado, sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado deconservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pófino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios. O produto deveráestar em conformidade com a Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005, daAgencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, onome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem primária em pacotes depolietileno, com peso líquido de 1 kg. (07-02-1247)

5.000,000                                                                                                       
37 7021974 UN FARINHA DE AVEIA 200g - isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas,acondicionada em embalagens de 200g, atóxica, resistente e hermeticamente vedada.Prazo de validade de 10 meses a contar a partir da data de entrega. (07-02-1974) 2.000,000                                                                                                       38 7021975 UN FARINHA DE LINHAÇA DOURADA 200g - isenta de mofo, livre de parasitas esubstâncias nocivas, acondicionada em embalagens de 200g, atóxica, resistente ehermeticamente vedada. Prazo de validade de 10 meses a contar a partir da data deentrega. (07-02-1975) 1.000,000                                                                                                       39 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, nãoviolados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados e com  registro no MA. Aembalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade mínima de06 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo com a resolução 12/78 daCNNPA. Pacote de 01 Kg. (07-02-1024)

10.000,000                                                                                                       
40 7020190 UN FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250g - seco, instantâneo, em pó. Produto obtido deculturas puras de leveduras (Saccharomyces cerevisiae) por procedimento tecnológicoadequado para aumentar o volume e a porosidade dos produtos forneados. Isentos dematérias terrosas e detritos vegetais e animais. Rotulagem contendo, no mínimo, onome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade. Acondicionado em embalagem de 250gramas. (07-02-0190) 800,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  1/2021 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

8/202126/01/202126/01/20218/2021
Preço TotalFolha:  11/1941 7010491 SC FERMENTO BIOLÓGICO 10g - biológico, seco, instantâneo, em pó, formado depequenos bastões. Produto obtido de    Culturas puras de leveduras (Saccharomycescerevisiae) por procedimento tecnológico adequado para aumentar o volume e aporosidade dos produtos forneados. Isentos de matérias terrosas e detritos vegetais eanimais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, oCNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo devalidade. Acondicionado em embalagem laminadas de 10 gramas. (07-01-0491) 800,000                                                                                                       

42 7010312 Kg FÍGADO - de gado, de primeira qualidade, limpo, obtida através do abate de animaissadios, não podem ter manchas de qualquer espécie, nenhum tipo de inflamação, nemparasitos, nem larvas. Deve apresentar odor e sabor característico, cor vermelhabrilhante ou púrpura, congelado a -12ºC, isento de aditivos ou substâncias estranhasao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas característicasnaturais (físicas químicas e organolépticas). Embalagem em saco plástico depolietileno, ou outro tipo de plástico transparente, atóxico, intacto e impermeável,embalado em quantidade de 1 kg, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria doproduto, data de fabricação, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de InspeçãoFederal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal).(07-01-0312)
4.000,000                                                                                                       

43 7020927 PC FUBÁ DE MILHO 500g - Produto obtido pela moagem do grão de milho,"degerminado", deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpasisentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidos ou rançosos. Como rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção.O produto deverá estar em conformidade com a Resolução RDC nº 263, de 22 desetembro de 2005, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagemcontendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, onúmero do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade, ingredientes evalor nutricional. Embalagem em pacotes de polietileno, com peso líquido de 500gramas. (07-02-0927)
800,000                                                                                                       

44 7010053 Kg GOIABA - vermelha, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, semmanchas diferentes da sua própria coloração, polpa firme, livre de sujidades,parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado paraconsumo, maduro, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho,deformado, descolorado, queimado de sol, sem manchas, rachaduras, injúrias porpragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico, intactoe impermeável. (07-01-0053) 4.000,000                                                                                                       
Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  1/2021 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

8/202126/01/202126/01/20218/2021
Preço TotalFolha:  12/1945 7010016 LIT IOGURTE  1 LITRO - com polpa de frutas e sabores variados. Produto obtido a partirdo leite de vaca através da adição de probióticos, microrganismos benéficos à saúdeque realizam a fermentação láctica do leite. Produto pasteurizado, adoçado e comsabor. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJdo fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade,ingredientes, valor nutricional e o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA ecarimbo de inspeção. Embalagem de polietileno original de fábrica com peso líquidode 1 litro. (07-01-0016)

1.500,000                                                                                                       
46 7010690 Kg LARANJA PÊRA Kg - pera, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estarem perfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão,amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras,injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes,atóxico e intacto. (07-01-0690) 5.000,000                                                                                                       
47 7021143 LIT LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO - Leite de vaca, liquido, integral, 3,0% de gordura,pasteurizado, longa vida, UHT. Produto de origem animal (vaca), líquido fluido,homogêneo, de cor branca opaca, esterilizado (processo de ultra pasteurizaçãoconsiste basicamente no tratamento do leite a uma temperatura de 130° a 150° C, por2 a 4 segundos e depois resfriado a uma temperatura inferior a 32º C). Rotulagemcontendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, onúmero do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade, ingredientes, valornutricional e o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Embalagem Tetra Packoriginal de fábrica com peso líquido de 1 litro. (07-02-1143)

23.000,000                                                                                                       
48 7020803 UN LEITE EM PÓ INTEGRAL 400g - rico em ferro, zinco, vitamina C, A, D e cálcio,matéria de gordura igual ou maior que 26,0%, umidade máxima 3,5%. Rotulagemcontendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, onúmero do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade, ingredientes,informações nutricionais. Acondicionado em embalagem laminada de 400 gramas.(07-02-0803) 3.000,000                                                                                                       
49 7020931 LIT LEITE UHT ZERO LACTOSE 1 LITRO - Leite UHT integral de vaca com 0% lactose:com informações nutricionais, embalagem tetrapack contendo 1litro. Registro noministério da agricultura - sif. Validade mínima de 3 meses da entrega. Embalagemtetra pack original de fábrica com peso líquido de 1 litro. (07-02-0931) 500,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  1/2021 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

8/202126/01/202126/01/20218/2021
Preço TotalFolha:  13/1950 7020206 UN LENTILHA 1 kg - tipo 1, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matériaterrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade.Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, tabela decomposição, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ouprazo de validade. Embalagem em polietileno transparente, com peso líquido de 1 kg.(07-02-0206) 4.000,000                                                                                                       

51 7020536 Kg LIMÃO TAITI Kg - Taiti, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estarem perfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão,amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras,injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes,atóxico e intacto. (07-02-0536) 3.000,000                                                                                                       
52 7010039 Kg MAÇA FUJI 1Kg - fuji, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpafirme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar emperfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão,amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras,injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes,atóxico e intacto. (07-01-0039) 10.000,000                                                                                                       
53 7020013 PC MACARRÃO ESPAGUETE 500g - tipo espaguete, tipo 1, sêmola de trigo enriquecidacom ferro e ácido fólico, podendo conter ovo. Produto não fermentado obtido peloamassamento mecânico de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina. Fabricadosa partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos elarvas. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção,não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após ocozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Rotulagem contendo, nomínimo, 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, tabela nutricional e ingredientes.Deve estar de acordo com a Legislação da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária -ANVISA. Embalagem de polietileno, com peso líquido de 500 g. (07-02-0013)

7.000,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  1/2021 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

8/202126/01/202126/01/20218/2021
Preço TotalFolha:  14/1954 7021150 PC MACARRÃO CONCHINHA 500g - tipo conchinha, tipo 1, produto não fermentadoobtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolinaenriquecida de ferro e ácido fólico, podendo conter ovo. Fabricados a partir dematérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. Asmassas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, nãopodendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimentode 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Rotulagem contendo, no mínimo, o nomedo fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade, tabela nutricional de ingredientes.Embalagem de polietileno, com peso líquido de 500 g. (07-02-1150)

2.000,000                                                                                                       
55 7010358 Kg MAMÃO FORMOSA Kg - formosa, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloraçãouniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante.Deverá estar em perfeito estado para consumo, maduro, sem defeitos graves comopodridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, manchas,rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em sacos de polietileno,transparentes, atóxico e intacto. (07-01-0358) 5.000,000                                                                                                       
56 7010117 Kg MANDIOCA Kg - tipo branca/amarela, descascada, cortada em cubos, de 1ªqualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades,parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos gravescomo podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, manchas, rachaduras,injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes,atóxico e intacto. (07-01-0117) 5.000,000                                                                                                       
57 7010041 UN MANTEIGA 500g - elaborada a partir de creme de leite pasteurizado, de primeiraqualidade, com sal, 0% de gordura trans. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e corcaracterísticos e deverão estar isentos de ranço e de bolores. Rotulagem contendo, nomínimo, 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, tabela nutricional e ingredientes.Acondicionada em embalagem transparente e lacrada com peso líquido de 500gramas. (07-01-0041) 2.500,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  1/2021 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

8/202126/01/202126/01/20218/2021
Preço TotalFolha:  15/1958 7010697 Kg MELANCIA Kg -  PESO entre 6 a 10 kg de 1ª qualidade, in natura, tamanho ecoloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deveráestar 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. (07-01-0697) 8.000,000                                                                                                       

59 7010158 Kg MELÃO Kg - amarelo, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpafirme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar emperfeito estado para consumo, maduro, 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. (07-01-0158) 2.000,000                                                                                                       
60 7021245 PC MILHO DE PIPOCA 500g - para pipoca, tipo 1, produto da variedade especial de milho(Zea mays everta), grãos sãos, limpos, isentos de matérias terrosas e parasitos e dedetritos animais ou vegetais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante eo do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ouprazo de validade e tabela nutricional. Embalagem de polietileno com peso líquido de500 g. (07-02-1245) 1.500,000                                                                                                       
61 7020878 LATA MILHO VERDE EM CONSERVA 2Kg - em conserva, grãos inteiros selecionados(mínimo de 98% de milhos inteiros), cor e textura apropriada ao produto, sabor e odorpróprios dos ingredientes, uniformidade de tamanho e formato, envazadospraticamente crus, reidratados ou pré-cozidos imersos ou não em líquido de coberturaapropriada submetido a processo tecnológico adequado antes ou depois dehermeticamente fechados. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e odo produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ouprazo de validade e tabela nutricional. Embalagem primária em lata de folha deflandres com peso líquido de 2 kg. (07-02-0878)

1.000,000                                                                                                       
62 7020002 FRAS ÓLEO DE SOJA 900 ml - de soja, produto obtido do grão de soja que sofreu processotecnológico adequado para extração de suas sementes por uma prensa de alta tensão,neutralização, clarificação, refinação, frigorificação ou não de desodorização. Líquidoviscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem de"poli tereftalado de etila (PET) " com peso líquido de 900 ml. (07-02-0002) 8.000,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  1/2021 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

8/202126/01/202126/01/20218/2021
Preço TotalFolha:  16/1963 7010096 DZ OVOS Dz - de galinha, classe A, branco ou de cor, casca limpa, íntegra, sem manchasou deformações. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o doproduto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data ou prazo de validade e oregistro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Embalagem de polietileno ou papelãocom 12 unidades. (07-01-0096) 3.000,000                                                                                                       64 7010065 Kg PÃO FRANCÊS Kg - de sal, francês, obtido pelo amassamento e cozimento de massapreparada obrigatoriamente com farinha de trigo, sal e água, que se caracteriza porapresentar casca crocante, de cor uniforme castanho-dourada e miolo de corbranco-creme de textura e granulação fina não uniforme. Embalado em saco depolietileno de baixa densidade, atóxico e de primeiro uso. (07-01-0065) 12.000,000                                                                                                       65 7010137 UN PÃO TIPO HOT DOG Unid. - tipo hot dog. Produto obtido pela cocção, em condiçõestécnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo especial, fermentobiológico, sal e água. O pão deverá ser fabricado com matérias primas de primeiraqualidade, isentas de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação.O miolo deverá ser poroso, leve, homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao sercomprimido, e não deverá apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ouavermelhados. O miolo deverá ser de cor branca, branco-pardo. Rotulagem contendo,no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número dolote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem de polietileno,transparente e atóxica. (07-01-0137)

4.000,000                                                                                                       
66 7010084 Kg PERA - de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, sem manchasdiferentes da sua própria coloração, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas,resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo, maduro, semdefeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado,queimado de sol, sem manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico, intacto e impermeável.(07-01-0084) 3.500,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  1/2021 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

8/202126/01/202126/01/20218/2021
Preço TotalFolha:  17/1967 7010735 KILO PEIXE FILÉ DE TILÁPIA - Filé de Tilápia, de primeira qualidade, íntegro, sem cabeça,sem pele, sem espinha, obtida através do abate de animais sadios, não podem termanchas de qualquer espécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas,congelado com apenas uma finíssima névoa, sem camada de gelo e conservado atemperatura adequada para congelamento (6 graus), não apresentando qualquer sinalde descongelamento; deve apresentar odor, cor e sabor característico, embalado emsaco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico transparente, atóxico, intacto,embalado em quantidade de 3 kg, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria ecaracterística do produto, data de fabricação, prazo de validade, carimbo do SIF(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço deInspeção Municipal). (07-01-0735)

4.000,000                                                                                                       
68 7010076 Kg PIMENTÃO VERMELHO - de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,sem manchas diferentes da sua própria coloração, polpa firme, livre de sujidades,parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado paraconsumo, maduro, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho,deformado, descolorado, queimado de sol, sem manchas, rachaduras, injúrias porpragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico, intactoe impermeável. (07-01-0076) 1.000,000                                                                                                       
69 7010066 UN POLPA DE ACEROLA 1 kg - Produto obtido a partir de frutas maduras e sadias, pormeio de processo tecnológico adequado. Produto congelado, não fermentado, nãoadoçado e sem conservantes. Ausente de substâncias estranhas. Rotulagemcontendo, no mínimo, registro do produto no MAPA, o nome do fabricante e o doproduto, o CNPJ/DAP do fabricante, a data de fabricação e o prazo de validade, tabelanutricional e ingredientes. Embalagem em polipropileno de baixa densidade atóxicocom peso líquido de 1kg. (07-01-0066) 400,000                                                                                                       
70 7010007 UN POLPA DE ABACAXI 1 kg -  Produto obtido a partir de frutas maduras e sadias, pormeio de processo tecnológico adequado. Produto congelado, não fermentado, nãoadoçado e sem conservantes. Ausente de substâncias estranhas. Rotulagemcontendo, no mínimo, registro do produto no MAPA, o nome do fabricante e o doproduto, o CNPJ/DAP do fabricante, a data de fabricação e o prazo de validade, tabelanutricional e ingredientes. Embalagem em polipropileno de baixa densidade atóxicocom peso líquido de 1kg. (07-01-0007) 400,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  1/2021 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

8/202126/01/202126/01/20218/2021
Preço TotalFolha:  18/1971 7010136 UN POLPA DE MORANGO 1 kg - Produto obtido a partir de frutas maduras e sadias, pormeio de processo tecnológico adequado. Produto congelado, não fermentado, nãoadoçado e sem conservantes. Ausente de substâncias estranhas. Rotulagemcontendo, no mínimo, registro do produto no MAPA, o nome do fabricante e o doproduto, o CNPJ/DAP do fabricante, a data de fabricação e o prazo de validade, tabelanutricional e ingredientes. Embalagem em polipropileno de baixa densidade atóxicocom peso líquido de 1kg. (07-01-0136) 400,000                                                                                                       

72 7010177 UN POLPA DE UVA 1 kg - Produto obtido a partir de frutas maduras e sadias, por meio deprocesso tecnológico adequado. Produto congelado, não fermentado, não adoçado esem conservantes. Ausente de substâncias estranhas. Rotulagem contendo, nomínimo, registro do produto no MAPA, o nome do fabricante e o do produto, oCNPJ/DAP do fabricante, a data de fabricação e o prazo de validade, tabela nutricionale ingredientes. Embalagem em polipropileno de baixa densidade atóxico com pesolíquido de 1kg. (07-01-0177) 400,000                                                                                                       
73 7020034 PC POLVILHO DOCE 500g - Produto amiláceo extraído da mandioca (Manihot utilissima),com 1,0 de teor de acidez em ml de solução N% v/p máximo. Fabricado a partir dematérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, fungos e parasitos, livre deumidade, fermentação ou ranço. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeiracrepitação quando comprimido entre os dedos. O produto deverá estar emconformidade com a Resolução RDC nº 263, da Agencia Nacional de VigilânciaSanitária - ANVISA/MS. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e doproduto, o CNPJ do fabricante, tabela nutricional, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem original de fábrica de 500gramas. (07-02-0034)

300,000                                                                                                       
74 7010701 Kg REPOLHO - verde, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, tenro,livre de folhas danificadas, sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deveráestar 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) 4.000,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  1/2021 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

8/202126/01/202126/01/20218/2021
Preço TotalFolha:  19/1975 7021246 PC SAL 1 kg - refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com nomínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a Legislação FederalEspecífica. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, oCNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação, a data de validade e atabela nutricional. Embalagem de polietileno com peso líquido de 1 kg. (07-02-1246) 2.400,000                                                                                                       

76 7010776 Kg SALSICHA TIPO HOT DOG 1Kg - tipo hot dog, resfriada, com no máximo de 2% deamido. Com aspecto característico, cor própria, sem manchas pardacentas ouesverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo de 10%.Embalagem de polietileno com registro no SIF com peso líquido de 1 kg. (07-01-0776) 800,000                                                                                                       77 7010834 Kg TANGERINA TIPO "PONKAN" Kg - tipo "ponkan", de 1ª qualidade, in natura, tamanhoe coloração uniforme, bem desenvolvido, tenro, livre de folhas externas danificadas,sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estadopara consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado,descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.Embalado em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto. (07-01-0834) 5.000,000                                                                                                       
78 7010702 Kg TOMATE SALADA -  salada, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloraçãouniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar emperfeito 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. (07-01-0702) 8.000,000                                                                                                       
79 7020214 UN VINAGRE DE MAÇÃ 750 ml - Produto natural fermentado acético simples, isenta decorantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, materialterroso e detritos de animais e vegetais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome dofabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem de PVC (policloreto de vinila)com peso líquido de 750 ml. (07-02-0214) 1.000,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor


