
 

 

 

Oficio Nº 351/2020/SMECD  

Jaciara/MT, 05 de agosto de 2020. 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
Prefeito Municipal de Jaciara-MT. 

 

 Exmº Senhor Prefeito, 

  Vimos por intermédio deste, solicitar a Vossa Excelência abertura de 

processo licitatório tendo por objeto o “Registro de preços para eventual aquisição de 

Gêneros Alimentícios para merenda escolar em atendimento as Escolas Municipais e 

UMEI’S da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT”, conforme Termo de Referência – 

Especificações; Quantidades; e Orçamento básico descrito.  

Conforme detalhamento de valores por itens em Planilha Orçamentária, pelo prazo 

de 12 (doze) meses com inicio a partir da Ordem de Serviço/Pedido de Compras, sendo os 

pagamentos, efetuados até 30 dias contado da data de emissão da nota fiscal.  

                        Desta forma, foi elaborada a relação, anexa ao presente, a qual foi devidamente 

cotada em 03 (três) fornecedores e, se V. Exa. Estiver de acordo, solicitamos seus bons 

serviços, no sentido de AUTORIZAR abertura de licitação, com duração de 12 meses, 

podendo ser prorrogado, se necessário, exceto para atas de registro de preço que veda a 

prorrogação dos contratos e modificações nos quantitativos. 

    Enfatizamos que, osGêneros Alimentícios serão utilizados no preparo da 

merenda escolar em atendimento as Escolas Municipais e UMEI’S da Prefeitura Municipal 

de Jaciara-MT.  

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos-lhe os protestos de elevada 

estima e distinta consideração, fazendo presentes nossos cordiais cumprimentos.  

Atenciosamente, 

 

 

Ana Paula Barbosa Bueno 

Secretária Municipal de Educação, 
Cultura, Desporto e Lazer 

                       Portaria nº 085/2019 



 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. DO OBJETO  

1.1. O presente termo tem por objeto o “Registro de preços para eventual aquisição de 

Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar em atendimento as Escolas Municipais e 

UMEI’S da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT”, conforme Termo de Referência – 

Especificações; Quantidades; e Orçamento básico descrito.  

 
2.  DA JUSTIFICATIVA 

2.1 Esse registro de preços se faz necessário devido à necessidade de que se forneça uma 

melhor qualidade no Ensino das Escolas e Creches Municipais, uma vez que a Educação é a 

base para a construção e transformação de uma nação. 

Para muitas crianças em situação de vulnerabilidade social, a merenda escolar é o único 

alimento que recebem durante o dia. Mesmo sabendo que o café da manhã é tido como a 

refeição mais importante do dia, muitas famílias simplesmente não têm como oferecer o 

desjejum em casa, e acabam enviando suas crianças à escola com o estômago 

completamente vazio. 

Essa realidade desalentadora reforça ainda mais a importância de a escola oferecer 

refeições mais saudáveis e nutritivas para as crianças. Assim, todos os esforços que 

permitam uma melhoria de qualidade da alimentação escolar distribuída aos alunos são 

essenciais. 

Até para as crianças de situação social mais estável, conhecer as propriedades nutritivas 

dos alimentos é fundamental para a criação de hábitos alimentares saudáveis e seguros na 

infância, que poderão guiar suas escolhas durante toda a vida. 

Não é apenas no Brasil que a questão merece atenção, tanto que há programas 

governamentais e iniciativas particulares desenvolvidas aqui e em outros lugares do 

mundo que servem de exemplo. 

 
3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

3.1. As especificações dos alimentos a serem adquiridos pelo Município de Jaciara deverão 

compreender as especificações mínimas contidas abaixo:  



 

 

 

PLANILHA DE PREÇOS 

ITEM UNID. QTDE CÓDIGO 

TCE 

DESCRIÇÃO VALOR 

 UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 Pacote 

1 kg 

50 TCEMT000

0112 

Açafrão apresentação: sob a forma de pó fino, 

homogêneo, cor amarelo intenso, com sabor e 

cheiro característicos, fabricadas a partir de 

matérias primas sãs e limpas, isentas de 

matéria terrosa e parasitas, isento de umidade, 

fermentação e ranço.  Embalagem com dizeres 

de rotulagem, data de fabricação e prazo de 

validade. Registro no MS. 

64,50 3.225,00 

cód.: 2128 

2 Caixa com 

20 pacotes 

de 500 g 

200 153346-0 Achocolatado em pó - alimento achocolatado 

em pó, sendo obtido de matérias primas sãs e 

limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas. 

Cascas de sementes de cacau e outros detritos 

vegetais. Aspecto em pó homogêneo; cor, cheiro 

e sabor característico. Constituído de cacau, 

extrato de malte, açúcar, soro de leite em pó, 

leite desnatado em pó, vitaminas, estabilizante 

lecitina e soja e aromatizantes. Produto 

equivalente ou de melhor qualidade que toddy 

e nescau. Boa qualidade. 

190,00 38.000,00 

cód.: 54 

3 Lata com 

200 g 

20 0000541 Achocolatado em pó diet - do tipo diet obtido 

pela mistura de maltodextrina, cacau lecitinado, 

leite desnatado em pó, soro de leite, vitaminas e 

minerais, edulcorantes artificiais: ciclamato de 

sódio, aspartame, sacarina sódica e acesulfame 

de potássio, aromatizante e antiumectante 

dióxido de silicio. Não contém gluten. Redução 

de, pelo menos, 39% de calorias. Sugestão de 

marca, gold ou equivalente. 

7,80 156,00 

cód:265 

4 Pacote com 

10 unidades 

de 2kg 

300 251055-3 Açúcar – produto processado da cana de açúcar, 

tipo cristal. Não deve estar empedrado, isento 

de matéria terrosa ou parasitos. Embalagem 

com dados de identificação, data de fabricação e 

de validade, número do lote, e registro no 

instituto do álcool e açúcar (IAA). Prazo de 

validade mínimo de 120 dias a partir da data da 

entrega. 

 

54,50 16.350,00 

cód.: 31 

5 Pote 

com210 g 

10 331324-7 Adoçante em pó sache sucralose - ingredientes: 

lactose; maltodextrina; edulcorantes 

artificiais: sucralose, acesulfame de potássio; 

antiumectante: dióxido de silício. Alérgicos: 

contém derivados de leite. 

 

26,00 260,00 

cód.: 1 



 

 

6 Lata com 

400g 

100 0002636 Alimento completo para nutrição oral ou 

enteral - indicado para atender as necessidades 

nutricionais na manutenção e recuperação do 

estado nutricional. Fonte de proteína (caseinato 

e proteína do soro do leite), carboidratos 

(maltodextrina e sacarose) e lipídeo (óleo de 

canola, girassol e soja). Sabor baunilha. 

Sugestão: nutren, ensure 

61,00 6.100,00 

cód.: 434 

7 Caixa com 

12 unidades 

de 400g 

68 240888-0 Alimento pré-cozido, á base de farinha de arroz, 

açúcar, amido, sais minerais e vitaminas, 

embalagem com no mínimo 400g, com 

identificação do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade e peso líquido. O produto 

deverá ter registro no ministério da agricultura 

e/ou ministério da saúde. Mucilon de arroz ou 

similar. 

191,00 12.988,00 

cód.: 188 

8 Caixa com 9 

embalagens 

de 400g 

270 361911-7 Alimento pré cozido, à base de farinha de trigo, 

farinha de milho e farinha de arroz, açúcar, 

amido, sais minerais e vitaminas, embalagem 

com no mínimo 400g, com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade 

e peso líquido. O produto deverá ter registro no 

ministério da agricultura e/ou ministério da 

saúde. Mucilon de multicereais ou similar. 

 

191,00 51.570,00 

cód: 434 

9 Caixa de 1 

kg 

300 150556-4 Amido de milho – fabricado a partir de 

matérias-primas sãs e limpo, isentas de matéria 

terrosa e parasita, isento de umidade, 

fermentação e ranço. Sob a forma de pó, deverá 

produzir ligeira crepitação quando comprimido 

entre os dedos. Ingrediente: amido de milho. 

Embalagem primária: sacos de polietileno 

atóxico, leitoso, resistente, termo soldado. 

Embalagem com dizeres de rotulagem, data de 

fabricação e prazo de validade. Registro no MS. 

18,00 5.400,00 

cód: 413 

10 Fardo 30 kg 700 3989-6 Arroz – apresentação: agulhinha, longo e fino, 

tipo 1, umidade máxima de 14%. Deve estar 

isento de contaminantes físicos, químicos ou 

biológicos. Embalagem com dados de 

identificação,data de beneficiamento e de 

validade e número do lote. Prazo de validade 

mínimo de 120 dias a partir da data da entrega. 

99,80 69.860,00 

cód:775 

11 Caixa com 

20 pacotes 

de 400g 

300 220457-6 Bolacha salgada tipo agua e sal – fabricada a 

partir de matérias-primas sãs e limpas. Serão 

rejeitadas as bolachas mal cozidas, queimadas, 

quebradas e de caracteres organolépticos 

100,00 30.000,00 



 

 

Cód:1537 anormais. Aparência: massa torrada. 

Embalagem com dados de identificação data de 

fabricação e de validade e número do lote. 

Prazo de validade mínimo de 120 dias a partir 

da data da entrega. 

12 Caixa com 

20 pacotes 

de 400g 

300 308354-3 

 

 

Bolacha doce tipo leite - produto obtido pelo 

amassamento e cozimento conveniente de 

massa de farinha de trigo preparada com 

farinha, amidos, féculas, fermentadas ou não, e 

outras substâncias permitidas na legislação. 

Umidade máxima de 8%.  Fabricada a partir de 

matérias-primas sãs e limpas. Serão rejeitadas 

as bolachas mal cozidas, queimadas, quebradas 

e de caracteres organolépticos anormais. 

Embalagem com dados de identificação, data de 

fabricação e de validade e número do lote. 

Prazo de validade mínimo de 120 dias a partir 

da data da entrega. 

100,00 30.000,00 

Cód:54 

13 Caixa com 

20 pacotes 

de 400g 

300 132379-2 Bolacha doce tipo maisena – produto obtido 

pelo amassamento e cozimento conveniente de 

massa de farinha de trigo preparada com 

farinha, amidos, féculas, fermentadas ou não, e 

outras substâncias permitidas na legislação. 

Umidade máxima de 8%.  Fabricada a partir de 

matérias-primas sãs e limpas. Serão rejeitadas 

as bolachas mal cozidas, queimadas, quebradas 

e de caracteres organolépticos anormais. 

Embalagem com dados de identificação, data de 

fabricação e de validade e número do lote. 

Prazo de validade mínimo de 120 dias a partir 

da data da entrega. 

100,00 30.000,00 

cód:54 

14 Caixa com 

12 pacotes 

de 800g 

300 131444-0 Bolacha doce tipo rosquinha sabor coco: 

fabricada a partir de matérias-primas sãs e 

limpa. Serão rejeitadas as bolachas mal cozidas, 

queimadas, quebradas e de caracteres 

organolépticos anormais. Embalagem com 

dados de identificação, data de fabricação e de 

validade e número do lote. Prazo de validade 

mínimo de 120 dias a partir da data da entrega. 

110,00 33.000,00 

cód:54 

15 Pacotes 350 00023850 Bolacha sem glúten e sem lactose tipo sequilho 

ou cookies de sabores variados, embalagem de 

120 a 150 g. A rotulagem deve estra de acordo 

com a legislação vigente e a validade não 

poderá ser inferior a 6 meses. 

26,00 9.100,00 

Cód.: 350 

16 Pacote 

500 g 

200 345175-5 Café torrado e moído, embalagem a vácuo, de 

primeira qualidade, contendo identificação do 

produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade, selo de pureza 

da associação brasileira da indústria do café – 

abci. O produto deverá ter registro no ms e 

atender a portaria 451/97 do ms e resolução 

12/78 da comissão nacional de normas e 

13,50 2.700,00 

Cód:2533 



 

 

padrões para alimentos – CNNPA 

17 Pct de 1 kg 50 157662-3 Canela em rama (pau) – apresentação: graúda 

do tipo rama ou pau para chá, obtida da parte 

interna da casca do tronco, aparência fresca e 

sã, com sabor e aroma preservados, própria 

para consumo humano, isenta de sujidades e de 

acordo com legislação vigente. 

210,00 10.500,00 

Cód:3 

18 Pacote 1 kg 100 164313-4 Chá – camomila, com identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e 

capacidade, de acordo com a resolução 12/78 

da CNNPA o produto deverá ter registro no 

ministério da agricultura e/ou ministério da 

saúde. 

420,00 42.000,00 

Cód:3 

19 Pacote 1kg 100 159499-0 Chá de erva cidreira, com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade 

e capacidade, de acordo com a resolução 12/78 

da CNNPA o produto deverá ter registro no 

ministério da agricultura e/ou ministério da 

saúde. 

460,00 46.000,00 

Cód:3 

20 Pacote 1kg 100 190559-7 Chá – de erva-doce com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade 

e capacidade, de acordo com a resolução 12/78 

da CNNPA o produto deverá ter registro no 

ministério da agricultura e/ou ministério da 

saúde. 

280,00 28.000,00 

Cód:3 

21 Pacote de 1 

kg 

50 129283-8 Coco ralada – ingrediente: endosperma 

procedente de cocos maduros e sãos, não deve 

apresentar em sua constituição açúcar. Aspecto, 

cor, odor e sabor característicos. Deve 

apresentar umidade máxima de 4,0%. O 

produto deve estar acondicionado em 

embalagens adequadas às condições previstas 

de transporte e armazenamento e que confiram 

ao produto a proteção necessária. 

50,00 2.500,00 

Cód:2527 

22 Pacote de 1 

kg 

50 64723-3 Chocolate granulado – apresentação: chocolate 

em granulado para utilização em cobertura ou 

massa de bolos a base de cacau em pó solúvel, 

homogêneo, cor própria do tipo, cheiro 

característico, não serão aceitos produto 

quebradiços, esbranquiçados, com a 

embalagem rasgada. O produto não pode ser 

adicionado de amido e féculas estranhas, deve 

ser obtido de matéria – prima sã e limpa, isenta 

de matérias terrosas, de parasitas, detritos 

animais, cascas de sementes de cacau e outros 

detritos vegetais. 

37,99 1.899,50 

Cód:2528 

23 Pacote de 300 0000514 Colorau-(urucum) pó fino, homogêneo, 11,00 3.300,00 



 

 

1kg Cód:3 coloração vermelho intensa 

24 Balde 4,800 

kg 

902 kg 238272-5 Doce de leite, embalagem com identificação do 

produto dos ingredientes, informações 

nutricionais, marca do fabricante e informação 

do mesmo, prazo de validade, peso líquido e 

rotulagem de acordo com a legislação. 

85,00 76.670,00 

(cód.: 454) 

25 Lata 1 kg 800 kg 153339-8 Doce de frutas (uva, morango) embalagem com 

identificação do produto. 

20,00 16.000,00 

(cód.: 410) 

26 Pote de 1kg 50 0000741 Emulsificante (emustab) – de primeira 

qualidade, utilizado na produção de massa para 

bolo em grande quantidade. O produto deve 

estar acondicionado em embalagem plástica 

adequadas às condições previstas de transporte 

e armazenamento e que confiram ao produto a 

proteção necessária, além de dados do 

fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade. 

41,90 2.095,00 

Cód:1611 

27 Sache 2 kg 2000 145449-8 
Extrato de tomate - concentrado, produto 

resultante da concentração da polpa de tomate por 

processo tecnológico, preparado com frutos 

maduros selecionados sem pele, sem sementes e 

corantes artificiais, isento de sujidades e 
fermentação. 

14,80 29.600,00 

(cód.: 2451) 

28  

Pacotes de 

10 unidades 

300 182090-7 Farinha de mandioca branca – grupo seca, 

subgrupo fina, tipo 1. Apresentação: crua. De 

primeira qualidade, fabricada a partir de 

matéria-prima sã e limpa. Deve estar isenta de 

contaminantes físicos, químicos ou biológicos. 

Não poderá estar úmida, fermentada ou 

rançosa. Embalagem com dados de 

identificação data de fabricação e de validade, e 

número do lote. Prazo de validade mínimo de 

120 dias a partir da data da entrega. 

80,50 24.150,00 

cód:31 

29 Fardo de 10 

unidades de 

1kg 

500 153332-0 Farinha de trigo especial – de primeira 

qualidade, fabricada a partir de grãos de trigo 

sãos e limpos, isentos de matéria terrosa, 

sujidades e umidades. Embalagem de 1kg onde 

deve constar dados de identificação, data de 

fabricação e de validade, e número do lote. 

Prazo de validade mínimo de 90 dias a partir da 

data da entrega. 

44,50 22.250,00 

Cód:553 



 

 

30 Fardo com 

10 pacotes 

de 1kg 

600 153852-7 Feijão carioquinha tipo 1- classe carioquinha, 

grãos “in natura” de tamanho e forma naturais, 

maduros, com umidade de até 15%, limpos e 

secos, embalados em sacos plásticos 

transparente e acondicionados em pacote 

lacrado de 1kg. Deve estar isenta de 

contaminantes físicos, químicos ou biológicos. 

Embalagem com dados de identificação, data de 

fabricação e de validade, e número do lote. 

Prazo de validade mínimo de 120 dias a partir 

da data da entrega. 

84,20 50.520,00 

Cód:31 

31 Fardo com 

10 pacotes 

de 1kg 

300 12035-9 Feijão preto tipo 1 _ classe preto de primeira 
qualidade, grãos‘in natura” de tamanho e forma 

naturais, embalados em sacos plásticos, 
transparentes, isento de sujidades, não 

violados, resistentes, acondicionados em pacote 
lacrado de 1kg. Deve estar isenta de 

contaminantes físicos, químicos ou biológicos. A 
embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data 

de fabricação e validade 

84,20 25.260,00 

Cód:31 

32 pacotes de 

500g 

2000 132404-7 

 

Fermento em pó biológico – de primeira 

qualidade, embalado à vácuo. Não deve 

apresentar contaminantes físicos, químicos ou 

biológicos. Embalagem de 500g com dados de 

identificação, data de fabricação e de validade, e 

número do lote. Prazo de validade mínimo de 

120 dias a partir da data da entrega. 

27,30 54.600,00 

Cód:2533 

33 Pote de 

250g 

300 129433-4 Fermento em pó químico – de primeira 

qualidade. Não deve estar empedrado e nem 

apresentar contaminantes físicos, químicos ou 

biológicos. Embalagem de 100g contendo dados 

de identificação, data de fabricação e de 

validade, e número do lote. Prazo de validade 

mínimo de 120 dias a partir da data da entrega. 

10,80 3.240,00 

Cód:480 

34 Fardo com 

20 pacotes 

de 1kg 

200 172755-9 Fubá de milho – ingrediente básico: farinha de 

milho. De primeira qualidade, fabricada a partir 

de matéria-prima sã e limpa. Deve estar isenta 

de contaminantes físicos, químicos ou 

biológicos. Embalagem de 500g com dados de 

identificação, data de fabricação e de validade, e 

número do lote. Prazo de validade mínimo de 

120 dias a partir da data da entrega. 

176,00 35.200,00 

Cód:1352 

35 Barra 1 kg 120 

kg 

5003-2 Goiabada cremosa acondicionada em baldes de 

no mínimo 3kg. 

31,80 3.816,00 

(cód.: 17) 

36 Caixa de 1 

litro 

500 252151-2 Leite a base de soja UHT sem sabor (original) – 

leite a base de extrato de soja, água, açúcar, 

acrescido de vitaminas e sais mineiras, 

emulsificante lecitina de soja. Embalagem: caixa 

8,40 4.200,00 



 

 

Cód:463 UHT de 1 litro. No rótulo da embalagem 

primária deverão estar impressas de forma 

clara e indelével as seguintes informações: 

identificação do produto, inclusive a marca, 

nome e endereço do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade e peso líquido, 

número de registro no órgão competente. 

37 Saco de 1kg 2000 122692-4 Leite em pó integral com pacote de 1 kg. 32,35 64.700,00 

(cód.: 2528) 

38 pacotes de 

500g 

2400 3973-0 

 

Macarrão tipo Ave Maria (p/ sopa): massa seca 

contendo farinha de trigo especial, ovos e 

glúten, fabricado a partir de matérias-primas 

sãs e limpas. Não deverá apresentar sujidade, 

bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos 

dedos. Embalagem primária: sacos de 

polietileno transparente, atóxico, com tabela de 

composição nutricional, pacotes de 500g. 

Embalagem contendo informações dos 

ingredientes, composição nutricional, data de 

fabricação e de validade, e número do lote. 

Prazo de validade mínimo de 90 dias a partir da 

data da entrega. 

4,70 11.280,00 

Cód:2533 

39 pacotes de 

500g 

2400 13946-7 

 

Macarrão tipo padre nosso (p/ sopa): massa 

seca contendo farinha de trigo especial, ovos e 

glúten, fabricado a partir de matérias-primas 

sãs e limpo. Não deverá apresentar sujidade, 

bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos 

dedos. Embalagem primária: sacos de 

polietileno transparente, atóxico, com tabela de 

composição nutricional, pacotes de 500g. 

Embalagem contendo informações dos 

ingredientes, composição nutricional, data de 

fabricação e de validade, e número do lote. 

Prazo de validade mínimo de 90 dias a partir da 

data da entrega. 

4,70 11.280,00 

Cód:2533 

40 pacotes de 

500g 

1200 425128-8 Macarrão grana duro tipo espaguete: 

ingredientes sêmula de trigo duro, isento de 

sujidades, parasitas, admitindo umidade 

máxima de 13%. Acondicionado em saco 

plástico transparente, atóxico, com validade 

mínima de 10 meses a partir da data de entrega 

e suas condições deverão estar de acordo com 

as resoluções RDC 12/01, RDC 263/05, 

ANVISA/MS. Produto sujeito à verificação no 

ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pela ANVISA., 

pacotes de 500g. Embalagem contendo 

informações dos ingredientes, composição 

nutricional, data de fabricação e de validade, e 

número do lote. Prazo de validade mínimo de 

12,00 14.400,00 

Cód:2533 



 

 

90 dias a partir da data da entrega. 

41 pacotes de 

500g 

1200 176953-7 Macarrão grano duro tipo parafuso: 

ingredientes sêmula de trigo duro, isento de 

sujidades, parasitas, admitindo umidade 

máxima de 13%. Acondicionado em saco 

plástico transparente, atóxico, com validade 

mínima de 10 meses a partir da data de entrega 

e suas condições deverão estar de acordo com 

as resoluções rdc 12/01, rdc 263/05, 

anvisa/ms. Produto sujeito à verificação no ato 

da entrega aos procedimentos administrativos 

determinados pela anvisa., pacotes de 500g. 

Embalagem contendo informações dos 

ingredientes, composição nutricional, data de 

fabricação e de validade, e número do lote. 

Prazo de validade mínimo de 90 dias a partir da 

data da entrega. Mínimo de 90 dias a partir da 

data da entrega. 

12,00 14.400,00 

Cód:2533 

42 Pote 

500g 

500 237581-8 Margarina – de primeira qualidade com 80% de 
lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares 
aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e 

de outras características indesejáveis - 
embalagem de polietileno leitoso e resistente, 
apresentando vedação adequada. Embalagem 

deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da 

data de entrega. Com registro no ministério da 
agricultura, SIF/DIPOA embalagem de 500g. 

8,00 4.000,00 

Cód:490 

43 Balde 

Com 15 kg 

50 0004750 

 

Margarina – de primeira qualidade com 80% de 

lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares 

aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e 

de outras características indesejáveis - 

embalagem de polietileno leitoso e resistente, 

apresentando vedação adequada. Embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, deverá apresentar 

validade mínima de 6 (seis) meses a partir da 

data de entrega. Com registro no ministério da 

agricultura, sif/dipoa embalagem de 500g. 

129,30 6.465,00 

Cód:2446 

44 pacotes de 

500g 

600 3984-5 Milho para canjica – grupo: especial, subgrupo: 

despeliculada, classe: branca, tipo: 1. De 

primeira qualidade, fabricada a partir de 

matéria-prima sã e limpa. Deve estar isenta de 

4,99 2.994,00 



 

 

 Cód:2608 contaminantes físicos, químicos ou biológicos. 

Embalagem com dados de identificação, data de 

fabricação e de validade, e número do lote. 

Prazo de validade mínimo de 120 dias a partir 

da data da entrega. 

45 Lata de 

2 kg 

60 127748-0 Milho verde em conserva – ingredientes: milho 

verde e salmoura. De primeira qualidade, 

fabricada a partir de matérias-primas sãs e 

limpas. A lata da embalagem não poderá 

apresentar-se amassada, enferrujada ou 

abaulada. Embalagem com dizeres de 

rotulagem contendo informações dos 

ingredientes, composição nutricional, data de 

fabricação e de validade, e número do lote. 

Prazo de validade mínimo de 120 dias a partir 

da data da entrega. 

36,70 2.202,00 

Cód:314 

46 Pacote 

5 kg 

200 0001707 Mistura preparada para bolo de chocolate. 

Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura 

vegetal hidrogenada, leite em po, chocolate em 

po, amido de milho, sal, fermento químico, 

pirofosfato, acido de sódio, bicarbonato de 

sodio e aromas naturais. Contém glúten. 

Validade 6 meses. Data de fabricação não 

superior a 30 dias. 

54,30 10.860,00 

Cód:2530 

47 Pacote 

5 kg 

200 00011040 Mistura preparada para bolo de coco. 

Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura 

vegetal hidrogenada, leite em pó, amido de 

milho, sal, fermento químico, pirofosfato, acido 

de sódio, bicarbonato de sódio e aromas 

naturais. Aroma natural e artificial coco. 

Contém glúten. Validade 6 meses. Data de 

fabricação não superior a 30 dias. 

54,30 10.860,00 

Cód:2530 

48 Pacote 

5 kg 

200  

00011039 

 

Mistura preparada para bolo de laranja. 

Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura 

vegetal hidrogenada, leite em pó, amido de 

milho, sal, fermento químico, pirofosfato, acido 

de sódio, bicarbonato de sódio e aromas 

naturais laranja. Contém glúten. Validade 6 

meses. Data de fabricação não superior a 30 

dias. 

54,30 10.860,00 

Cód:2530 

49 Caixa com 

20 garrafas 

pet de 

900ml 

200 153414-9 Óleo de soja – óleo de soja refinado,100% 

natural, obtido a partir de matéria-prima 

vegetal em bom estado sanitário. Deve estar 

isento de substâncias estranhas à sua 

composição. Aspecto límpido e isento de 

85,70 17.140,00 



 

 

Cód:54 impurezas à 25º c, cor e odor característicos. 

Não deve apresentar lata frágil, ferrugem, 

mistura de outros óleos e cheiro forte. 

Embalagem primária: plástico próprio para 

armazenamento contendo 900 ml, não 

apresentando ferrugem, amassamento, 

vazamento e abaulamento. 

50 Saco com 25 

kg 

600 145032-8 Pré-mistura para pão francês – produto de 

primeira qualidade, fabricado a partir de 

matérias-primas sãs e limpas. Não deve estar 

empedrado e nem apresentar contaminantes 

físicos, químicos ou biológicos. Embalagem com 

dados de identificação, data de fabricação e de 

validade, e número do lote. Prazo de validade 

mínimo de 120 dias a partir da data da entrega. 

130,00 78.000,00 

Cód:381 

51 Pct 

1 kg 

4000 182039-7 Proteína texturização de soja – média escura - 

obtida da farinha desengordurada de soja, 

umidade em g/100g máxima 6,0%, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isenta de 

sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em 

saco plástico transparente, atóxico c/ 1kg 

35,20 140.800,00 

Cód:2527 

52 Pacotes de 

1kg 

1200 61931-0 Polvilho doce – ingredientes: fécula de 

mandioca. De primeira qualidade, fabricada a 

partir de matérias-primas sãs e limpas. Deve 

estar isenta de contaminantes físicos, químicos 

ou biológicos. Embalagem com dizeres de 

rotulagem contendo informações dos 

ingredientes, composição nutricional, data de 

fabricação e de validade, e número do lote. 

Prazo de validade mínimo de 120 dias a partir 

da data da entrega. 

14,80 17.760,00 

Cód:2527 

53 pacote de 

1kg 

1500 3561-0 Sal – refinado, iodado. Aparência: cristais de 

granulação uniforme, não pegajoso ou 

empedrado. Cor branca, inodoro, sabor 

característico. Não deve apresentar sujidade e 

misturas inadequadas. Umidade máxima de 0,2 

%. Embalagem primária: sacos de polietileno 

transparente. Prazo de validade mínimo de 120 

dias a partir da data da entrega. 

1,70 2.550,00 

Cód:2527 

54 frascos de 

500ml 

400 00020962 Suco de fruta concentrado, sabor abacaxi, não 

fermentado, não alcoólico, sem adição de 

açúcar. Frasco com 500 ml. Embalagem 

contendo identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação e validade, de 

acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. O 

produto devera ter registro no ministério da 

agricultura e/ou ministério da saúde. 

7,80 3.120,00 

Cód:120 



 

 

55 frascos de 

500ml 

400 

 

 

312536-0 Suco de fruta concentrado, sabor caju, 

concentrado, não fermentado, não alcoólico, 

sem adição de açúcar, com rendimento mínimo 

de 2,0 l. Frasco com 500 ml. Embalagem 

contendo identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação e validade, de 

acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. O 

produto devera ter registro no ministério da 

agricultura e/ou ministério da saúde. 

6,70 2.680,00 

Cód:120 

56 frascos de 

500ml 

400 312537-8 Suco de fruta concentrado, sabor goiaba, 

concentrado, não fermentado, não alcoólico, 

sem adição de açúcar, com rendimento mínimo 

de 2,0 l. Frasco com 500 ml. Embalagem 

contendo identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação e validade, de 

acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. O 

produto devera ter registro no ministério da 

agricultura e/ou ministério da saúde. 

9,30 3.720,00 

Cód:120 

57 frascos de 

500ml 

400 312542-4 Suco de fruta concentrado, sabor manga, 

concentrado, não fermentado, não alcoólico, 

sem adição de açúcar, com rendimento mínimo 

de 2,0 l. Frasco com 500 ml. Embalagem 

contendo identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação e validade, de 

acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. O 

produto devera ter registro no ministério da 

agricultura e/ou ministério da saúde. 

9,30 3.720,00 

Cód:120 

58 frascos de 

500ml 

400 3550-5 Suco de fruta concentrado, sabor maracujá, 

concentrado, não fermentado, não alcoólico, 

sem adição de açúcar, com rendimento mínimo 

de 2,0 l. Frasco com 500 ml. Embalagem 

contendo identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação e validade, de 

acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. O 

produto devera ter registro no ministério da 

agricultura e/ou ministério da saúde. 

15,00 6.000,00 

Cód:120 

59 frascos de 

500ml 

400 312532-7 Suco de fruta concentrado, sabor uva, 

concentrado, não fermentado, não alcoólico, 

sem adição de açúcar, com rendimento mínimo 

de 1,5 l. Frasco com 500 ml. Embalagem 

contendo identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação e validade, de 

acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. O 

produto deverá ter registro no ministério da 

agricultura e/ou ministério da saúde. 

10,50 4.200,00 

Cód:120 

60 frascos com 

750ml 

240 182045-1 Vinagre – fermentado acético de álcool e de 

vinho tinto.  Embalagem com dizeres de 

rotulagem contendo informações dos 

ingredientes, composição nutricional, data de 

fabricação e de validade, e número do lote. 

Prazo de validade mínimo de 120 dias a partir 

da data da entrega. Registro no órgão 

8,20 1.968,00 

Cód:231 



 

 

competente. 

61 Litro 5000 327961-8 Bebida láctea – produto de primeira qualidade, 

esterilizado, sabor diversificado com polpa de 

frutas. Embalagem com dizeres de rotulagem, 

dados do fabricante e registro no ministério da 

agricultura, inspecionado pelo sif. Deve constar 

data de fabricação e prazo de validade de, no 

mínimo, 120 dias a partir da data de entrega. 

6,30 31.500,00 

Cód:37 

62 Litro 30000 216884-7 Leite pasteurizado tipo c –”in natura”. 

Preparado com matérias-primas sãs e limpas, 

isento de matéria terrosa, parasitos, e em 

perfeito estado de conservação. Embalagem: 

saco de polietileno, contendo peso líquido de 1 

litro. Rótulo: de acordo com a legislação 

vigente. No rótulo da embalagem primária 

deverão estar impressas de forma clara e 

indelével as seguintes informações: 

identificação do produto, inclusive a marca, 

nome e endereço do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade e peso líquido, 

número de registro no órgão competente. 

4,25 127.500,00 

Cód:37 

63 Kg 8000 151544-6 Coxa/ sobrecoxa de frango – carne de frango de 
primeira qualidade, limpa, com ossos, embalada 
em saco de polietileno vedado, congelada à 12º 
c, isenta de aditivos ou substâncias estranhas ao 

produto, que sejam impróprias ao consumo e 
que alterem suas características naturais 

(físicas químicas e organolépticas). 
Inspecionada pelo ministério da agricultura. 

Acomodada em caixas de papelão, em perfeitas 
condições estruturais, padronizadas e lacradas. 
A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, número de 
lote, data de validade, quantidade do produto, 

número do registro no ministério da 
agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 

do SIF. 

9,37 74.960,00 

Cód:3 

64 Kg 4000 388593-3 

 

Filé de frango - carne de frango de primeira 

qualidade, limpa, com pouca gordura, sem osso, 

embalada em saco de polietileno vedado, 

congelado a 12º graus c, isenta de aditivos ou 

substancias estranha ao produto, que seja 

impropria ao consumo e que alterem suas 

características naturais (físicas, químicas e 

organolépticas). Inspecionado pelo ministério 

da agricultura. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto, número do registro no 

ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo 

de inspeção do SIF. 

14,70 58.800,00 

Cód:3 



 

 

65 Kg 1500 254481-4 Linguiça tipo toscana – de primeira qualidade, 

preparada industrialmente, com condimento 

suave, sem pimenta, sem ossos, limpa, pouca 

gordura, resfriada, isenta de aditivos ou 

substâncias estranhas ao produto, que sejam 

impróprias ao consumo e que alterem suas 

características naturais (físicas, químicas e 

organolépticas). Inspecionada pelo ministério 

da agricultura. Acomodada em embalagens 

plásticas com perfeitas condições estruturais, 

padronizadas e lacradas. Embalagem com 

dizeres de rotulagem, dados do fabricante e 

registro no ministério da agricultura, data de 

fabricação e prazo de validade. 

16,30 24.450,00 

Cód:3 

66 Kg 10000 112556-7 Músculo traseiro em cubos ou moído (kg): 

classificação/ características gerais: 

proveniente de machos da espécie bovina, 

sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Sem 

osso, contendo no máximo 10% de gordura, 

isenta de cartilagem, sem sebo, máximo de 3% 

de aponevroses. Durante o processamento, 

deve ser realizada a aparagem (eliminação dos 

excessos de gordura, cartilagem e 

aponevroses). O produto deve estar de acordo 

com a nta-3 do decreto estadual nº12486 de 

20/10/78, portaria nº 1428/ms, de novembro 

de 1993 e resolução nº23 de 15/03/200. A 

carne bovina em cubos congelada tipo músculo 

traseiro deve apresentar-se livre de parasitas e 

de qualquer substância contaminante que possa 

alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deverá 

estar congelado e transportado em veículo com 

temperatura de – 8ºc ou inferior, assegurando 

que o produto se mantenha congelado durante 

19,99 199.900,00 



 

 

Cód:3 o transporte. Embalagem: o produto deverá 

estar embalado a vácuo em embalagem plástica, 

flexível, atóxica, resistente, transparentes em 

pacotes de 02kg, tendo os cubos as dimensões 

aproximadas de 2x2x2 cm e as iscas com 

dimensões aproximadas de 4x2x2 cm. 

Reembalada em caixa de papelão lacrada. 

Rótulo: o produto deverá ser rotulado de 

acordo com a legislação vigente, de forma clara 

e indelével: nome e endereço do abatedouro, 

constando obrigatoriamente o registro no sif; 

identificação completa do produto, data de 

fabricação, prazo de validade e prazo máximo 

de consumo, temperatura de estocagem, 

armazenamento e conservação, peso líquido e 

condições de armazenamento. Transporte: 

veículo em carroceria fechada e isotérmico. Os 

entregadores deverão estar adequadamente 

uniformizados. Amostra: a empresa deverá 

apresentar 01 amostra na embalagem original 

do produto, devidamente identificada, 

correspondente ao produto entregue. 

67 Kg 8000 306264-3 Patinho moído ou cubos (kg): classificação/ 

características gerais: proveniente de machos 

da espécie bovina, sadios, abatidos sob 

inspeção veterinária. Sem osso, contendo no 

máximo 10% de gordura, isenta de cartilagem, 

sem sebo, máximo de 3% de aponevroses. 

durante o processamento, deve ser realizada a 

aparagem (eliminação dos excessos de gordura, 

cartilagem e aponevroses). o produto deve 

estar de acordo com a nta-3 do decreto estadual 

nº12486 de 20/10/78, portaria nº 1428/MS, de 

novembro de 1993 e resolução nº23 de 

15/03/200. a carne bovina tipo patinho moído, 

congelado, deve apresentar-se livre de 

parasitas e de qualquer substância 

contaminante que possa alterá-la ou encobrir 

alguma alteração. Deverá estar congelado e 

transportado em veículo com temperatura de – 

8ºc ou inferior, assegurando que o produto se 

26,32 210.560,00 



 

 

Cód:3 mantenha congelado durante o transporte. 

Embalagem: o produto deverá estar embalado a 

vácuo em embalagem plástica, flexível, atóxica, 

resistente, transparentes em pacotes de 05kg. 

Reembalada em caixa de papelão lacrada. 

rótulo: o produto deverá ser rotulado de acordo 

com a legislação vigente, de forma clara e 

indelével: nome e endereço do abatedouro, 

constando obrigatoriamente o registro no SIF; 

identificação completa do produto, data de 

fabricação, prazo de validade e prazo máximo 

de consumo, temperatura de estocagem, 

armazenamento e conservação, peso líquido e 

condições de armazenamento. 

Transporte: veículo em carroceria fechada e 

isotérmico. os entregadores deverão estar 

adequadamente uniformizados. 

Amostra: a empresa deverá apresentar 01 

amostra na embalagem original do produto, 

devidamente identificada, correspondente ao 

produto entregue. 

68 Kg 4000 3879-2 Pernil suíno em peça ou cubos (kg): 

classificação/ características gerais: 

proveniente de machos da espécie suína, sadios, 

abatidos sob inspeção veterinária. Durante o 

19,25 77.000,00 



 

 

Cód:3 processamento, deve ser realizada a aparagem 

(eliminação dos excessos de gordura, 

cartilagem e aponevroses), os cubos deverão 

ter aproximadamente 2x2x2 cm ou peça 

conforme solicitado. A carne suína em cubos, 

congelada, deve apresentar-se livre de parasitas 

e de qualquer substância contaminante que 

possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. 

Deverá estar congelado e transportado em 

veículo com temperatura de – 8ºc ou inferior, 

assegurando que o produto se mantenha 

congelado durante o transporte. Embalagem: o 

produto deverá estar embalado a vácuo em 

embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, 

transparentes em pacotes de 02 kg. 

Reembalada em caixa de papelão lacrada. 

Rótulo: o produto deverá ser rotulado de 

acordo com a legislação vigente, de forma clara 

e indelével: nome e endereço do abatedouro, 

constando obrigatoriamente o registro no sif; 

identificação completa do produto, data de 

fabricação, prazo de validade e prazo máximo 

de consumo, temperatura de estocagem, 

armazenamento e conservação, peso líquido e 

condições de armazenamento. 

transporte: veículo em carroceria fechada e 

isotérmico. Os entregadores deverão estar 

adequadamente uniformizados. 

Amostra: a empresa deverá apresentar 01 

amostra na embalagem original do produto, 

devidamente identificada, correspondente ao 

produto entregue. 

69 kg 400 16066-0 Abacate – manteiga, de primeira, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem 

desenvolvido e maduro, com polpa firme e 

intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos 

e manuseio e transporte, acondicionado em 

caixa de madeirea(495x355x220)mm,pesando 

aproximadamente 22kg 

6,27 2.508,00 

Cód:3 

70 Peça 1000 3686-2 Abacaxi – pérola, com coroa, de primeira, 

tamanho e coloração uniformes, devendo ser 

bem desenvolvido maduro, com polpa firme e 

intacta, acondicionado em caixa de 

madeira(520x290x290)mm, pesando 

aproximadamente por unidade entre 1 a 1,5 kg. 

7,32 7.320,00 

Cód:1 

71 kg 2000 TCEMT000

0219 

Abóbora cabotiã – de primeira, in natura, 

apresentando grau de maturação adequado à 

manipulação, transporte e consumo. Isento de 

sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a 

legislação em vigor. 

6,44 12.880,00 

Cód:3 



 

 

72 kg 2000 00023002 Abobora paulista - de primeira, in natura, 

apresentando grau de maturação adequado à 

manipulação, transporte e consumo. Isento de 

sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a 

legislação em vigor. 

4,23 8.460,00 

Cód:3 

73 kg 200 163643-0 Abobrinha verde – de primeira qualidade (extra 

aa),in natura apresentando grau de maturação 

adequado à manipulação, transporte e 

consumo. Isento de sujidades, parasitas e 

larvas, de acordo com a legislação vigente. 

4,75 950,00 

Cód:3 

74 Maço 8000 3702-8 Alface – crespa e lisa, de primeira qualidade, 

extra, com maços de aproximadamente 200g 

cada. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. 

Produto próprio para consumo humano e em 

conformidade com a legislação em vigor. 

2,99 23.920,00 

Cód:2388 

75 kg 1000 243091-6 Alho – aparência fresca e sã. Graúdo do tipo 

comum classificação 6, fisiologicamente 

desenvolvido, com bulbos curados. Isento de 

danos e defeitos de natureza física ou mecânica, 

terra aderente, sujidades, parasitos ou larvas e 

resíduos de defensivos agrícolas. 

37,90 37.900,00 

Cód:3 

76 kg 4000kg 3695-1 Banana maçã – procedente de espécie sã, fresca, 

não deve estar golpeada por quaisquer lesões 

de origem física, mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência. Estar isenta de 

substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 

larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e 

sabor estranhos. Em pencas com 60 a 70 % de 

maturação. Deve estar acomodada em caixas de 

madeira, em perfeitas condições estruturais, 

padronizadas e lacradas. 

6,15 24.600,00 

Cód:3 

77 kg 4000kg 3697-8 Banana nanica – procedente de espécie sã, 

fresca, não deve estar golpeada por quaisquer 

lesões de origem física, mecânica ou biológica 

que afetem sua aparência. Estar isenta de 

substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 

larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e 

sabor estranhos. Em pencas com 60 a 70 % de 

maturação. Deve estar acomodada em caixas de 

madeira, em perfeitas condições estruturais, 

padronizadas e lacradas. 

4,35 17.400,00 

Cód:3 

78 kg 1000 150147-0 Banana terra – procedente de espécie sã, fresca, 

não deve estar golpeada por quaisquer lesões 

de origem física, mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência. Estar isenta de 

substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 

8,50 8.500,00 



 

 

Cód:3 larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e 

sabor estranhos. Em pencas com 60 a 70 % de 

maturação. Deve estar acomodada em caixas de 

madeira, em perfeitas condições estruturais, 

padronizadas e lacradas. 

79 kg 2000kg 276074-6 Batata doce – fresca, de ótima qualidade, 

compacta, firme, coloração uniforme, aroma, 

cor e sabor típicos da espécie, em perfeito 

estado de desenvolvimento. Não serão 

permitidos danos que lhe alterem a 

conformação e a aparência. Necessita estar 

isenta de: indícios de germinação, sujidades, 

insetos, parasitas e larvas, rachaduras, cortes e 

perfurações. Deve estar acomodada em caixas 

de papelão, em perfeitas condições estruturais, 

padronizadas e lacradas. 

4,27 8.540,00 

Cód:3 

80 kg 5000 153468-8 Batata inglesa – fresca, de ótima qualidade, 

compacta, firme, coloração uniforme, aroma, 

cor e sabor típicos da espécie, em perfeito 

estado de desenvolvimento. Não serão 

permitidos danos que lhe alterem a 

conformação e a aparência. Necessita estar 

isenta de: indícios de germinação, sujidades, 

insetos, parasitas e larvas, rachaduras, cortes e 

perfurações. Deve estar acomodada em caixas 

de papelão, em perfeitas condições estruturais, 

padronizadas e lacradas. 

5,00 25.000,00 

Cód:3 

81 kg 2000kg 260234-2 Beterraba – de primeira qualidade, tamanho de 

médio a grande. Fresca, de ótima qualidade, 

compacta, consistência firme, aroma, cor e 

sabor típicos da espécie, em perfeito estado de 

desenvolvimento. Não serão permitidos danos 

que lhe alterem a conformação e a aparência. 

Necessita estar isenta de: indícios de 

germinação, sujidades, insetos, parasitas e 

larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Deve 

estar acomodada em caixas de papelão, em 

perfeitas condições estruturais, padronizadas e 

lacradas. 

5,00 10.000,00 

Cód:3 

82 kg 400 3725-7 Brócolis – de primeira qualidade. Deve estar 

isenta de sujidades, parasitas e larvas. Não deve 

apresentar partes estragadas. 

20,00 8.000,00 

Cód:3 

83 kg 2000kg 415722-2 Cará – fresco, de ótima qualidade, compacto, 

firme, coloração uniforme, aroma, cor e sabor 

típicos da espécie, em perfeito estado de 

desenvolvimento. Não serão permitidos danos 

que lhe alterem a conformação e a aparência. 

Necessita estar isenta de: indícios de 

7,20 14.400,00 



 

 

Cód:3 germinação, sujidades, insetos, parasitas e 

larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Deve 

estar acomodada em caixas de papelão, em 

perfeitas condições estruturais, padronizadas e 

lacradas. 

84 kg 2000kg 415264-6 Cebola – aparência fresca e sã. Graúda do tipo 

comum, fisiologicamente desenvolvido, não 

brotado. Isenta de danos e defeitos de natureza 

física ou mecânica, terra aderente, sujidades, 

parasitos ou larvas e resíduos de defensivos 

agrícolas. Acondicionamento e transporte de 

acordo com legislação em vigor. 

10,10 20.200,00 

Cód:3 

85 kg 4000 347583-2 Cenoura – de primeira qualidade, extra, in 

natura, apresentando grau de maturação 

adequado à manipulação, transporte e 

consumo. Isento de sujidades, parasitas e 

larvas, de acordo com a legislação vigente. 

Acondicionamento e transporte de acordo com 

legislação em vigor. 

4,90 19.600,00 

Cód:3 

86 kg 2000 00018680 Cebolinha verde – de primeira qualidade, com 

maços de aproximadamente 500g cada. 

Ingredientes: cebolinha verde e coentro. Deve 

estar isento de sujidades, parasitas e larvas. 

2,80 5.600,00 

Cód:3 

87 kg 2000kg 260232-6 Chuchu – de primeira qualidade, extra, in 

natura, apresentando grau de maturação 

adequado à manipulação, transporte e 

consumo. Isento de sujidades, parasitas e 

larvas. Acondicionamento e transporte de 

acordo com legislação em vigor 

4,99 9.980,00 

Cód:3 

88 kg 1000 148522-9 Coentro – de primeira qualidade, com maços de 

aproximadamente 500g cada. Deve estar isento 

de sujidades, parasitas e larvas. 

4,00 4.000,00 

Cód:3 

89 Maço 2000 3735-4 Couve manteiga – de primeira qualidade, com 

maços de aproximadamente 500g cada. Deve 

estar isenta de sujidades, parasitas e larvas. Não 

deve apresentar folhas murchas e amareladas. 

De acordo com a legislação em vigor. 

3,50 7.000,00 

Cód:2613 

90 Maço 200 367458-4 Couve-flor – de primeira qualidade, com maços 

de aproximadamente 1 kg cada maço. Deve 

estar isenta de sujidades, parasitas e larvas, de 

acordo com a legislação em vigor. Não deve 

apresentar partes estragadas. 

24,00 4.800,00 

Cód:2613 

91 kg 2000kg 326889-6 Inhame - fresco, de ótima qualidade, compacto, 

firme, coloração uniforme, aroma, cor e sabor 

típicos da espécie, em perfeito estado de 

desenvolvimento. Não serão permitidos danos 

que lhe alterem a conformação e a aparência. 

6,70 13.400,00 



 

 

Cód:3 Necessita estar isenta de: indícios de 

germinação, sujidades, insetos, parasitas e 

larvas, rachaduras, cortes e perfurações. 

Acondicionamento e transporte de acordo com 

legislação em vigor. 

92 kg  

4000kg 

257748-8 Laranja – grupo: pêra, tipo: extra. Peso médio: 

200g cada laranja. Casca lisa e íntegra. De 

consistência firme. Procedente de espécie sã, 

fresca, não deve estar golpeada por quaisquer 

lesões de origem física, mecânica ou biológica 

que afetem sua aparência. Estar isenta de 

substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 

larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e 

sabor estranhos. Acondicionamento e 

transporte de acordo com legislação em vigor. 

3,70 14.800,00 

Cód:3 

93 kg 230 

kg 

154033-5 Limão – procedente de espécie genuína e sã. 

Fresco. Deve ter atingido o grau máximo no 

tamanho, aroma, cor e sabor próprio da 

variedade. Não deve estar golpeado ou 

danificado por quaisquer lesões de natureza 

mecânica ou biológica que afetem sua 

aparência. Isentos de rachaduras e cortes na 

casca, resíduos de defensivos agrícolas, insetos, 

parasitas, sujidades ou umidade externa 

anormal. Acondicionamento e transporte de 

acordo com legislação em vigor. 

7,20 1.515,70 

Cód:3 

94 kg 4000 

kg 

150290-5 Maçã nacional – grupo: vermelha. De primeira 

qualidade. Peso médio: 150g cada maçã. Casca 

lisa e íntegra. De consistência firme. Procedente 

de espécie sã, fresca, não deve estar golpeada 

por quaisquer lesões de origem física, mecânica 

ou biológica que afetem sua aparência. Estar 

isenta de substâncias terrosas, sujidades, 

parasitas, larvas, resíduos de defensivos 

agrícolas, odor e sabor estranhos. Embalada em 

caixa de papelão lacradas em perfeitas 

condições estruturais, padronizadas e 

protegida contra impactos, contendo dizeres de 

rotulagem, em conformidade com a legislação 

vigente. 

14,50 58.000,00 

Cód:3 

95 kg 2000 

kg 

157962-2 Mamão formosa – de primeira qualidade. 

Procedente de espécie sã, fresca, não deve estar 

golpeado ou danificado por quaisquer lesões de 

origem física, mecânica ou biológica que afetem 

sua aparência. Estar isento de substâncias 

terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos 

de defensivos agrícolas, odor e sabor estranhos. 

Fresco com 80% de maturação. 

Acondicionamento e transporte de acordo com 

legislação em vigor. 

6,99 13.980,00 

Cód:3 



 

 

96 kg 2000 

kg 

107991-3 Mandioca– grupo: seca, subgrupo: fina, tipo: 1. 

Apresentação: crua, descascada. Classe: branca. 

De primeira qualidade, isenta de matéria 

terrosa e parasitas, não poderá estar úmida, 

fermentada ou rançosa e produto próprio para 

consumo humano. Acondicionamento e 

transporte de acordo com legislação em vigor. 

5,70 11.400,00 

Cód:3 

97 Kg 300 243086-0 Maracujá comum – de primeira qualidade. 

Procedente de espécie sã, fresca, não deve estar 

golpeado por quaisquer lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que afetem sua 

aparência. Estar isento de substâncias terrosas, 

sujidades, parasitas, larvas, resíduos de 

defensivos agrícolas, odor e sabor estranhos. 

Embalada em caixa de papelão lacradas em 

perfeitas condições estruturais, padronizadas e 

protegida contra impactos, contendo dizeres de 

rotulagem, em conformidade com a legislação 

vigente. 

13,20 3.960,00 

Cód:3 

98 Kg 4000 

 

3721-4 Melancia – tipo: extra. Casca lisa e íntegra. De 

consistência firme. Procedente de espécie sã, 

fresca, não deve estar golpeada ou danificada or 

quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 

biológica que afetem sua aparência. Estar isenta 

de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 

larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e 

sabor estranhos. Acondicionamento e 

transporte de acordo com legislação em vigor. 

3,25 13.000,00 

Cód:3 

99 Kg 300 3717-6 Milho verde cru – de primeira qualidade, in 

natura, apresentando grau de maturação 

adequado à manipulação, transporte e 

consumo. Isento de sujidades, parasitas e 

larvas. Acondicionamento e transporte de 

acordo com legislação em vigor. 

10,30 3.090,00 

Cód:3 

100 kg 2000kg 3711-7 Pocã – de primeira qualidade, apresentando 

grau de maturação adequado à manipulação, 

transporte e consumo. Casca lisa e íntegra. De 

consistência firme. Procedente de espécie sã, 

fresca, não deve estar golpeada por quaisquer 

lesões de origem física, mecânica ou biológica 

que afetem sua aparência. Deve estar isenta de 

substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 

larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e 

sabor estranhos. Acondicionamento e 

transporte de acordo com legislação em vigor. 

6,70 13.400,00 

Cód:3 

101 Pacote kg 10kg 6444-0 Orégano – condimento natural, de folhas 

desidratadas. Produto próprio para consumo 

humano e em conformidade com a legislação 

em vigor. 

89,99 899,90 

Cód:3 



 

 

102 Bandeja 

 

1200 91010-4 Ovo de galinha – cor: branca, tipo: grande, 

classe: a com peso líquido de aproximadamente 

50g cada ovo. Íntegro, sem manchas ou 

sujidades, tamanho uniforme, proveniente de 

avicultor com inspeção oficial. Deve apresentar 

casca lisa, pouco porosa, resistente. 

16,50 19.800,00 

(cód.: 1143) 

103 kg 2000 

kg 

3724-9 Pepino – grupo: comum. Tipo: extra. De 

primeira qualidade, apresentando grau de 

maturação adequado à manipulação, transporte 

e consumo. Procedente de espécie sã, fresca, 

não deve estar golpeada por quaisquer lesões 

de origem física, mecânica ou biológica que 

afetem sua aparência. Deve estar isento de 

substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 

larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e 

sabor estranhos. Acondicionamento e 

transporte de acordo com legislação em vigor. 

6,30 12.600,00 

Cód:3 

104 kg 2000 

kg 

345918-7 Pera – de primeira qualidade, apresentando 

grau de maturação adequado à manipulação, 

transporte e consumo. Casca lisa e íntegra. De 

consistência firme. Procedente de espécie sã, 

fresca, não deve estar golpeada por quaisquer 

lesões de origem física, mecânica ou biológica 

que afetem sua aparência. Estar isenta de 

substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 

larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e 

sabor estranhos. Embalada em caixa de papelão 

lacradas em perfeitas condições estruturais, 

padronizadas e protegida contra impactos, 

contendo dizeres de rotulagem, em 

conformidade com a legislação vigente. 

15,70 31.400,00 

Cód:3 

105 kg 1200 

kg 

154042-4 Pimentão verde, tipo: extra. De primeira 

qualidade, apresentando grau de maturação 

adequado à manipulação, transporte e 

consumo. De consistência firme. Procedente de 

espécie sã, fresca, não deve estar golpeado por 

quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 

biológica que afetem sua aparência. Deve estar 

isento de substâncias terrosas, sujidades, 

parasitas, larvas, resíduos de defensivos 

agrícolas, odor e sabor estranhos. 

Acondicionamento e transporte de acordo com 

legislação em vigor. 

7,20 8.640,00 

Cód:3 

106 Kg 400 132569-8 Polpa de fruta congelada, sem açúcar, sabor 

abacaxi, com aspecto cor, cheiro e sabor 

próprio, acondicionado em saco plástico 

transparente, natural, pacote com 10 x 100g, 

com registro no ministério da agricultura. 

Sugestão de marca: brasfrut, polpanorte ou 

25,20 10.080,00 

Cód:3 



 

 

equivalente. 

107 Kg 400 132568-0 Polpa de fruta congelada, sem açúcar, sabor 

acerola, com aspecto cor, cheiro e sabor 

próprio, acondicionado em saco plástico 

transparente, natural, pacote com 10 x 100g, 

com registro no ministério da agricultura. 

Sugestão de marca: brasfrut, polpanorte ou 

equivalente. 

25,20 10.080,00 

Cód:3 

108 Kg 400 132572-8 Polpa de fruta congelada, sem açúcar, sabor 

caju, natural, com aspecto cor, cheiro e sabor 

próprio, acondicionado em saco plástico 

transparente pacote com 10 x 100g, com 

registro no ministério da agricultura. Sugestão 

de marca: brasfrut, polpanorte ou 

equivalente. 

26,50 10.600,00 

Cód:3 

109 Kg 400 0001716 Polpa de fruta congelada, sem açúcar, sabor 

cupuaçu, natural, com aspecto cor, cheiro e 

sabor próprio, acondicionado em saco plástico 

transparente pacote com 10 x 100g, com 

registro no ministério da agricultura. Sugestão 

de marca: brasfrut, polpanorte ou 

equivalente. 

28,00 11.200,00 

Cód:3 

110 Kg 400 132565-5 Polpa de fruta congelada, sem açúcar, sabor 

goiaba, natural, com aspecto cor, cheiro e sabor 

próprio, acondicionado em saco plástico 

transparente pacote com 10 x 100g, com 

registro no ministério da agricultura. Sugestão 

de marca: brasfrut, polpanorte ou 

equivalente. 

20,30 8.120,00 

Cód:3 

111 Kg 400 132654-6 Polpa de fruta congelada, sem açúcar, sabor 

manga, natural, com aspecto cor, cheiro e sabor 

próprio, acondicionado em saco plástico 

transparente pacote com 10 x 100g, com 

registro no ministério da agricultura. Sugestão 

de marca: brasfrut, polpanorte ou 

equivalente. 

27,00 10.800,00 

Cód:3 

112 Kg 400 132566-3 Polpa de fruta congelada, sem açúcar, sabor 

maracujá, natural, com aspecto cor, cheiro e 

sabor próprio, acondicionado em saco plástico 

transparente pacote com 10 x 100g, com 

registro no ministério da agricultura. Sugestão 

de marca: brasfrut, polpanorte ou 

equivalente. 

33,10 13.240,00 

Cód:3 

113 kg 2000 kg 150208-5 Repolho verde – tipo: extra. Unidades com peso 

médio de aproximadamente 2 kg. Deve 

apresentar grau de evolução completa de 

tamanho, aroma, cor própria, isento de 

sujidades, parasitas e larvas. Acondicionamento 

e transporte de acordo com legislação em vigor. 

2,90 5.800,00 

Cód:3 



 

 

114 kg 1000 

 

5762-2 Salsa – tipo: extra. Produto próprio para 

consumo humano e em conformidade com a 

legislação em vigor. 

 

6,00 6.000,00 

Cód:3 

115 kg 2000 

kg 

3712-5 Tomate – salada, de primeira qualidade, grande, 

com 60% de maturação. Casca lisa e íntegra. De 

consistência firme. Procedente de espécie sã, 

fresca, não deve estar golpeado por quaisquer 

lesões de origem física, mecânica ou biológica 

que afetem sua aparência. Deve estar isento de 

substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 

larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e 

sabor estranhos. Acondicionamento e 

transporte de acordo com legislação em vigor. 

6,30 12.600,00 

Cód:3 

116 kg 750 346987-5 Vagem – tamanho de médio a grande. De 

primeira qualidade, apresentando grau de 

maturação adequado à manipulação, transporte 

e consumo. Casca lisa e íntegra. De consistência 

firme. Procedente de espécie sã, fresca, não 

deve estar golpeada por quaisquer lesões de 

origem física, mecânica ou biológica que afetem 

sua aparência. Deve estar isenta de substâncias 

terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos 

de defensivos agrícolas, odor e sabor estranhos. 

Acondicionamento e transporte de acordo com 

legislação em vigor. 

12,50 9.375,00 

Cód:3 

117 Unidade 10 113879-0 Acendedor; tipo mecânico; com corpo plástico e 

ponteira de aço; apresentado na forma de 

pistola; acionado através de gatilho; tamanho 

grande; funcionamento por fagulha de atrito. 

Padrão de qualidade igual ou superior a HANDY 

BIC 

31,00 310,00 

Cód:1 

118 galões de 5 

litros 

600 

 

 

177284-8 Agua sanitária 10%- solução aquosa, princípio 

ativo: hipoclorito de sódio, plástica contendo 

1.000 ml. Produto com registro n o ministério 

da saúde, hipoclorito de sódio, hidróxido de 

sódio e agua, teor ativo entre 2% e 2,5% 

p/p",385 

18,90 11.340,00 

Cód:385 

119 Unidade 20 56624-1 Isqueiro grande - acendedor; tipo mecânico 

(isqueiro); com corpo plástico, e ponteira de 

metal; acionado através de dispositivo de atrito 

(faísca) em contato com o gás; tamanho grande; 

acondicionado de forma adequada. Padrão de 

qualidade igual ou superior a BIC. 

6,75 135,00 

Cód:1 

120 Unidade 20 234094-1 Escova para limpeza - de superfícies, de 

filamento sintético, base de base plástica, com 

cerdas macias, cabo de cabo plástico. Medindo 

no formato retangular. 

5,50 110,00 

Cód:1 



 

 

121 Pacote com 

10unidades 

100 197018-6 Esponja de espuma multiuso - dupla face, 

embalagem com 01 unidade, tamanho mínimo 

de 110 x 75 x 20 mm, espuma de poliuretano, 

com bactericida e fibra sintética com abrasivo. 

28,30 2.830,00 

Cód:31 

122 1litro 50 363497-3 Álcool líquido, etílico hidratado a 92,8 graus de 

INPM, embalagem plástica, com identificação do 

produto marca do fabricante data de fabricação 

e prazo de validade. O produto deve conter 

registro no ministério da saúde. Embalagem 

com 01 litro 

25,00 1.250,00 

Cód:37 

123 Kg 20 298704-0 Bobina picotada 30x40 cm 59,50 1.190,00 

Cód:3 

124 Kg 50 00030387 Bobina picotada 35x45cm 47,50 2.375,00 

Cód:3 

125 galões de 5 

litros 

120 305321-0 Desinfetante sanitário: age de modo efetivo, 

removendo totalmente os diversos tipos de 

sujidades e manchas. Composição: associação 

de tensoativos não-iônicos e catiônicos, agentes 

sequestrantes, agentes emulsionantes, corantes, 

essência lavanda e veículo aquoso. Galão de 5 

litros. Diluição mínima: 1:20. Com registro na 

ANVISA. 

56,50 6.780,00 

Cód:44 

126 de 5 LITROS 300 160877-0 Detergente líquido, multiúso (limpeza em 

geral), composto por tensoativos aniônicos, 

coadjuvantes, glicerina, sequestrante, 

preservantes, espessantes, corantes e veículo, 

com odor componente ativo: linear alquil, 

benzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo 

biodegradável 

40,00 12.000,00 

Cód:246 

127 Embalagem 

com 8 

unidade 

100 148751-5 Esponja de lã de aço - embalagem com 08 

unidades, peso 60 gramas, componente: aço 

carbono. Confeccionada em aço inox 

proporcionando um produto de alta qualidade 

para o uso doméstico em geral. Suas principais 

vantagens: não enferruja, não risca, dá brilho 

em alumínio, longa durabilidade. 

2,99 299,00 

Cód:191 

128 Pacotes 100 0008041 Esponja de aço inoxidável de longa duração 

100% aço inox show brilho, peso 10g, 

embalagem plástica individual. Pacote com 10 

unidades. 

51,00 5.100,00 

(cód.: 31) 

129 Embala 

gem com 

500 ml 

100 359097-6 Limpa alumínio - de boa qualidade - tensoativo 

aniônico, tensoativo não iônico, acidulante, 

corante e água. Validade 2 anos. Contendo todas 

as especificações técnicas do mesmo, e 

contendo ainda o prazo de validade. 

4,50 450,00 

Cód:120 



 

 

130 Unidade 40 

pares 

56477-0 Luva p/ limpeza TAM. G de borracha forrada 17,20 688,00 

Cód:1111 

131 Unidade 50 0001566 Panão cru, extra grande de limpeza pesada, uso 

residencial, comercial e industrial, tamanho 

80cm x 90 cm, com no mínimo 85% de algodão. 

16,30 815,00 

Cód:1 

132 Unidade 50 0002019 Pano de chão debruado tamanho 78cm x 88cm, 

cinza, listrado, limpeza geral, reparação e 

manutenção. 

12,50 625,00 

Cód:1 

133 Unidade 50 191287-9 Pano de prato, na cor branca, medindo 

aproximadamente 51 x 74 cm, de algodão, alta 

absorção de água 

14,00 700,00 

Cód:1 

134 Unidade 50 91566-1 Papel alumínio – 45cm x 60 metros 64,00 3.200,00 

Cód:1 

135 Fardo com 

64 rolos 

10 127439-2 Papel higiênico de boa qualidade - folha 

dupla,gofrado,picotado, na cor branca, medindo 

40mx10cm, neutro, sem relevo, composto de 

fibras celulosicas/naturais, exceto aparas de 

papel, tubete medindo 4,0cm, embalagem com 

boa visibilidade do produto 

112,50 1.125,00 

Cód:1101 

136 Unidade 10 165683-0 Plástico Film – 60cm com 500 m 150,00 1.500,00 

Cód:1 

137 pacotes com 

5 barras 

cada 

400 231256-5 Sabão em barra pcto com 5 barras – testado 

dermatologicamente essências diversas, 

embalagem de plástico com identificação do 

produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade 

10,30 4.120,00 

Cód:260 

138 unidade 1000 166560-0 Saco para freezer pct com 100 unidade – para 5 

kg 

15,20 15.200,00 

Cód:1 

139 unidades 5000 281484-6 Saco plástico atóxico incolor fardo – 50x80 cm – 

pacote com 100 unidades 

80,00 400.000,00 

Cód:1 

140 Pacotes com 

250 unid 

20 296594-1 Saco plástico para amostra de alimentos – 

medida 20 x 30cm, pacote com 500 sacolinhas. 

Descrição: saco plástico esterilizado, para 

retirada de amostras diárias das preparações 

feitas nos estabelecimentos que trabalham com 

alimentos e precisam coletar amostras tal como 

exige a legislação sanitária. 

40,99 819,80 

Cód:196 



 

 

141 Unidade 10 149491-0 Saponáceo, composição tensoativos aniônico e 

não aniônico, espessante, aplicação limpeza 

piso, paredes e louças, características adicionais 

componente ativo biodegradável linear 

alquibenzeno, aspecto físico cremoso, embalado 

em frasco de 300 ml. 

10,20 102,00 

Cód:1 

142 Unidade 20 0001727 Marmitão térmico 41 lt 433 abc 800,00 16.000,00 

Cód:1 

143 Unidade 20 0001726 Marmitão térmico 35 lt 433 abc 750,00 15.000,00 

Cód:1 

144 Unidade 20 00029902 Marmitão térmico 17 lt 433 abc 600,00 12.000,00 

Cód:1 

145 Unidade 20 00029903 Marmitão térmico 10 lt 433 abc 550,00 11.000,00 

Cód:1 

146 Unidade 50 174394-5 Avental napa JZ de alta qualidade 22,00 1.100,00 

Cód:1 

147 Unidade 50 60159-4 Avental tergal gde 23gmarca sugerida:lamare 

 

 

24,00 1.200,00 

Cod:1 

148 Unidade 20 165498-5 Botijão termoplástico 12,0 lt preto 

101487120105 invicta 

250,00 5.000,00 

Cód:1 

149 Unidade 20 00033340 Caixa branca com tampa 130 litros 248 

BOLIVAR 

251,00 5.020,00 

Cód:1 

150 Unidade 20 235959-6 Caixa branca com tampa 180 litros 455 

BOLIVAR 

350,00 7.000,00 

Cód:1 

151 Unidade 02 256054-2 Cortador legumes gde 009 marca sugerida DAK 350,00 700,00 

Cod:1 

152 Unidade 10 198515-9 Navalha cortleg m/g/d 100 mm 020 marca 

sugerida: DAK 

60,00 600,00 

Cód:1 

153 Unidade 10 286857-1 Macho 10mm para cortleg m/g/d 030 marca 60,00 600,00 



 

 

Cod:1 

 

sugerida: DAK 

 

154 Unidade 1 348131-0 Termômetro infravermelho -38/+300 c st 

400marca sugerida: INCOTERM 

300,00 300,00 

Cód:1 

155 Unidade 1 278396-7 Termômetro digital espeto -50/+300 

979116100marca sugerida INCOTERM 

50,00 50,00 

Cód:1 

156 Unidade 20 261378-6 Lixeira 100 LT RET branca com pedal 

108004027041marca sugerida: marfinite 

 

350,00 7.000,00 

Cód:1 

 

157 Unidade 10 228510-0 Pá caldeirão grande 337 marca sugerida: 

PRONYL 

300,00 3.000,00 

Cód:1 

158 Unidade 10 225687-8 Pá para caldeirão média 336 marca sugerida:  

PRONYL 

280,00 2.800,00 

Cód:1 

TOTAL GERAL 

 

R$ 3.242.051,20 

 

Obs.: Caso os bens entregues pela Licitante vencedora não atendam às especificações 

contidas no Edital e na Proposta, ou apresentem quaisquer defeitos, a Prefeitura Municipal 

de Jaciara os rejeitará, devendo a Licitante vencedora, providenciar a sua reparação, nas 

especificações corretas, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da 

comunicação feita por esta Prefeitura Municipal.  

 
4. CONDIÇÕES GERAIS  

4.1. Local de entrega: As mercadorias deverão ser entregues na Cozinha única.  

4.2. Prazo de entrega: Em até 02 (dois) dias após o recebimento da Ordem de 

Fornecimento.  

4.3. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses  

4.4. Prazo de pagamento: em até 30 dias, após emissão da Nota Fiscal.  

 
5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  



 

 

5.1. Entregar e dar garantia para o objeto deste Projeto Básico no local supra citado e 

informado na Ordem de Compra/Serviço;  

5.2. Entregar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir 

da data do recebimento da Ordem de Compra/Serviço;  

5.3. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser 

adjudicado, inclusive frete e seguro desde a origem até sua entrega definitiva no local 

estabelecido na Ordem de Compra/Serviço;  

5.4. Manter, durante toda a execução da Ordem de Compra/Serviço, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação;  

5.5. No caso de necessidade de troca da mercadoria, atender no máximo de 24 horas.  

5.6. Substituição do bem entregue, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso não atenda 

às especificações contidas neste Edital.  

 
6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

6.1. Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade manifestada 

nos bens fornecidos;  

6.2. Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;  

6.3. Para aceitação definitiva o Município de Jaciara-MT poderá realizar testes para 

comprovação da qualidade dos produtos;  

6.4. Efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste edital.  

 
7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

7.1As Dotações Orçamentárias informadas pelo Setor de Contabilidade da Prefeitura 

Municipal de Jaciara, para atendimento do objeto são as seguintes: 

01.05.01.12.306.0027.2421.0000.3.0.90.30.00 - Manutenção com Gêneros 

Alimentícios para o Fornecimento da Merenda Escolar. 

 

8. FISCAL  

8.1.Ficará responsável pela fiscalização do contrato para aquisição dos materiais em 

referência a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o Sr. Kemerson Wedley 

Costa da Silva, nomeado como Fiscal de Contratos, através da Portaria nº. 129/2020 de 

12 de maio de 2020 aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso das 



 

 

aquisições, que de tudo darão ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 

8.666/93, com suas ulteriores alterações. 

 

Jaciara/MT, 05 de agosto de 2020.  

 

Ana Paula Barbosa Bueno 

Secretária Municipal de Educação, 
Cultura, Desporto e Lazer 

                       Portaria nº 085/2019 

 


