
TOTAL DO PROCESSO:   10.117.625,00

Item: 1

Descrição: Reserva de cota - 25% - Arroz Tipo 1 – longo fino e polido. Isento de matéria terrosa, pedras fungos ou 
parasitas, livre de umidade, com grãos inteiros. Apresentando laudo de classificação e registro no Ministério da 
Agricultura.Embalagem própria atóxica, intacta, com rótulo que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, peso e carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. De 5 kg.
Inf. detal.: 1 1 Reserva de cota - 25% - Arroz Tipo 1 – longo fino e polido. Isento de matéria terrosa, pedras fungos ou 
parasitas, livre de umidade, com grãos inteiros. Apresentando laudo de classificação e registro no Ministério da 
Agricultura.Embalagem própria atóxica, intacta, com rótulo que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, peso e carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. De 5 kg. PCT 10,000.00 11.2133 11.20 sabor nobre

Quantidade: 10.000 Valor Unit.: 8,65

Unidade: PCT

Total Item: 86.500,00

Marca: sabor nobre Modelo: sabor nobre

Quant.: 1 Total: 86.500,00LOTE 1 8,65Num: 059

Item: 2

Descrição: Reserva de cota - 75% - Arroz Tipo 1 – longo fino e polido. Isento de matéria terrosa, pedras fungos ou 
parasitas, livre de umidade, com grãos inteiros. Apresentando laudo de classificação e registro no Ministério da 
Agricultura. Embalagem própria atóxica, intacta, com rótulo que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, peso e carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. De 5 kg.
Inf. detal.: 2 2 Reserva de cota - 75% - Arroz Tipo 1 – longo fino e polido. Isento de matéria terrosa, pedras fungos ou 
parasitas, livre de umidade, com grãos inteiros. Apresentando laudo de classificação e registro no Ministério da 
Agricultura. Embalagem própria atóxica, intacta, com rótulo que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, peso e carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. De 5 kg. PCT 30,000.00 11.2133 11.20 sabor nobre 
sabor nobre 

Quantidade: 30.000 Valor Unit.: 8,65

Unidade: PCT

Total Item: 259.500,00

Marca: sabor nobre Modelo: sabor nobre 

Quant.: 1 Total: 259.500,00LOTE 2 8,65Num: 059

Item: 9

Descrição: Reserva de cota - 25% - Feijão – Carioquinha, tipo 1, constituído de grãos inteiros, novos, e sadios. Isento 
de matéria terrosa, pedras, fungos, parasitas, livre de fragmentos estranhos, umidade, e misturas de outras variedades 
ou espécies. Apresentando Laudo de classificação e registro no Ministério da Agricultura. Embalagem própria, atóxica, 
intacta, com rótulo que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, peso, prazo de validade e carimbo dos 
órgãos oficiais de inspeção. De 1 kg.
Inf. detal.: 9 9 Reserva de cota - 25% - Feijão – Carioquinha, tipo 1, constituído de grãos inteiros, novos, e sadios. 
Isento de matéria terrosa, pedras, fungos, parasitas, livre de fragmentos estranhos, umidade, e misturas de outras 
variedades ou espécies. Apresentando Laudo de classificação e registro no Ministério da Agricultura. Embalagem 
própria, atóxica, intacta, com rótulo que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, peso, prazo de validade 
e carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. De 1 kg. PCT 11,250.00 3.9867 0.00 

Quantidade: 11.250 Valor Unit.: 3,13

Unidade: PCT

Total Item: 35.212,50

Marca: Tio Lino Modelo: tio Lino

Quant.: 1 Total: 35.212,50LOTE 9 3,13Num: 031

Item: 10 Unidade: PCT Marca: tio lino Modelo: tio lino

Quant.: 1 Total: 105.637,50LOTE 10 3,13Num: 015

COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI 09.542.453/0001-14 3.364.035,00
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Descrição: Cota principal - 75% - Feijão – Carioquinha, tipo 1, constituído de grãos inteiros, novos, e sadios. Isento de 
matéria terrosa, pedras, fungos, parasitas, livre de fragmentos estranhos, umidade, e misturas de outras variedades ou 
espécies. Apresentando Laudo de classificação e registro no Ministério da Agricultura. Embalagem própria, atóxica, 
intacta, com rótulo que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, peso, prazo de validade e carimbo dos 
órgãos oficiais de inspeção. De 1 kg.
Inf. detal.: 10 10 Cota principal - 75% - Feijão – Carioquinha, tipo 1, constituído de grãos inteiros, novos, e sadios. 
Isento de matéria terrosa, pedras, fungos, parasitas, livre de fragmentos estranhos, umidade, e misturas de outras 
variedades ou espécies. Apresentando Laudo de classificação e registro no Ministério da Agricultura. Embalagem 
própria, atóxica, intacta, com rótulo que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, peso, prazo de validade 
e carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. De 1 kg. PCT 33,750.00 3.9867 0.00 

Quantidade: 33.750 Valor Unit.: 3,13 Total Item: 105.637,50

Item: 35

Descrição: Reserva de cota - 25% - Caldo de Frango Congelado – Caldo de frango congelado pronto, com baixo teor 
de gordura, sódio e sem conservantes. 100% Natural. Embalagem própria, atóxica, de polietileno transparente. Deve 
conter informações nutricionais. De 3 Kg
Inf. detal.: 35 35 Reserva de cota - 25% - Caldo de Frango Congelado – Caldo de frango congelado pronto, com baixo 
teor de gordura, sódio e sem conservantes. 100% Natural. Embalagem própria, atóxica, de polietileno transparente. 
Deve conter informações nutricionais. De 3 Kg UND 1,750.00 

Quantidade: 1.750 Valor Unit.: 31,96

Unidade: UND

Total Item: 55.930,00

Marca: Meleiros Modelo: meleiros

Quant.: 1 Total: 55.930,00LOTE 35 31,96Num: 051

Item: 36

Descrição: Cota principal - 75% - Caldo de Frango Congelado – Caldo de frango congelado pronto, com baixo teor de 
gordura, sódio e sem conservantes. 100% Natural. Embalagem própria, atóxica, de polietileno transparente. Deve 
conter informações nutricionais. De 3 Kg
Inf. detal.: 36 36 Cota principal - 75% - Caldo de Frango Congelado – Caldo de frango congelado pronto, com baixo teor 
de gordura, sódio e sem conservantes. 100% Natural. Embalagem própria, atóxica, de polietileno transparente. Deve 
conter informações nutricionais. De 3 Kg UND 

Quantidade: 5.250 Valor Unit.: 31,96

Unidade: UND

Total Item: 167.790,00

Marca: meleiros Modelo: meleiros

Quant.: 1 Total: 167.790,00LOTE 36 31,96Num: 051

Item: 37

Descrição: Reserva de cota - 25% - Caldo de Carne Congelado – Caldo de carne pronto congelado, com baixo teor de 
gordura, sódio e sem conservantes. 100% Natural. Embalagem própria, atóxica, de polietileno transparente. Deve 
conter informações nutricionais. De 3 Kg
Inf. detal.: 37 37 Reserva de cota - 25% - Caldo de Carne Congelado – Caldo de carne pronto congelado, com baixo 
teor de gordura, sódio e sem conservantes. 100% Natural. Embalagem própria, atóxica, de polietileno transparente. 
Deve conter informações nutricionais. De 3 Kg UND 1,750.00 32.50 0.00 

Quantidade: 1.750 Valor Unit.: 32,39

Unidade: UND

Total Item: 56.682,50

Marca: meleiros Modelo: meleiros

Quant.: 1 Total: 56.682,50LOTE 37 32,39Num: 086

Item: 38

Descrição: Cota principal - 75% - Caldo de Carne Congelado – Caldo de carne pronto congelado, com baixo teor de 
gordura, sódio e sem conservantes. 100% Natural.Embalagem própria, atóxica, de polietileno transparente. Deve conter 
informações nutricionais. De 3 Kg
Inf. detal.: 38 38 Cota principal - 75% - Caldo de Carne Congelado – Caldo de carne pronto congelado, com baixo teor 
de gordura, sódio e sem conservantes. 100% Natural.Embalagem própria, atóxica, de polietileno transparente. Deve 
conter informações nutricionais. De 3 Kg UND 5,250.00 32.50 0.00 

Quantidade: 5.250 Valor Unit.: 32,39

Unidade: UND

Total Item: 170.047,50

Marca: meleiros Modelo: meleiros

Quant.: 1 Total: 170.047,50LOTE 38 32,39Num: 015

Quant.: 1 Total: 132.825,00LOTE 47 37,95Num: 051

2 de 19Gerado em: 13/08/2018 11:19:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT



Item: 47

Descrição: Reserva de cota - 25% - Leite integral de vaca, pasteurizado, longa vida – processado pelo sistema UHT 
(Ultra High Temperature). Embalagem tetra pack individual contendo 1 litro, com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante, capacidade e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou 
Ministério da Agricultura. Caixa com 12 unidades de 1 litro.
Inf. detal.: 47 47 Reserva de cota - 25% - Leite integral de vaca, pasteurizado, longa vida – processado pelo sistema 
UHT (Ultra High Temperature). Embalagem tetra pack individual contendo 1 litro, com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante, capacidade e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde 
e/ou Ministério da Agricultura. Caixa com 12 unidades de 1 litro. CX 3,500.00 

Quantidade: 3.500 Valor Unit.: 37,95

Unidade: CX

Total Item: 132.825,00

Marca: heloisa Modelo: heloisa

Item: 60

Descrição: Reserva de cota - 25% - Tomate – Tomate salada, de primeira, apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a Conservação em condições adequadas para o consumo. Ausência de 
sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 CNNPA.
Inf. detal.: 60 60 Reserva de cota - 25% - Tomate – Tomate salada, de primeira, apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a Conservação em condições adequadas para o consumo. Ausência de 
sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 CNNPA. KG 8,000.00

Quantidade: 8.000 Valor Unit.: 4,47

Unidade: KG

Total Item: 35.760,00

Marca: IN NATURA Modelo: IN NATURA

Quant.: 1 Total: 35.760,00LOTE 60 4,47Num: 015

Item: 61

Descrição: Cota principal - 75% - Tomate – Tomate salada, de primeira, apresentando grau de maturação que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a Conservação em condições adequadas para o consumo. Ausência de 
sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 CNNPA.
Inf. detal.: 61 61 Cota principal - 75% - Tomate – Tomate salada, de primeira, apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a Conservação em condições adequadas para o consumo. Ausência de 
sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 CNNPA. KG 24,000.00 4

Quantidade: 24.000 Valor Unit.: 4,47

Unidade: KG

Total Item: 107.280,00

Marca: IN NTAURA Modelo: IN NATURA

Quant.: 1 Total: 107.280,00LOTE 61 4,47Num: 086

Item: 63

Descrição: Reserva de cota - 25% - Laranja – Laranja, de primeira, in natura, tipo pêra, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Ausente de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Inf. detal.: 63 63 Reserva de cota - 25% - Laranja – Laranja, de primeira, in natura, tipo pêra, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Ausente de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. KG 37,500.00 
2.5967 

Quantidade: 37.500 Valor Unit.: 2,34

Unidade: KG

Total Item: 87.750,00

Marca: IN NATURA Modelo: IN NATURA

Quant.: 1 Total: 87.750,00LOTE 63 2,34Num: 006

Item: 64

Descrição: Cota principal - 75% - Laranja – Laranja, de primeira, in natura, tipo pêra, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. 
Ausente de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Inf. detal.: 64 64 Cota principal - 75% - Laranja – Laranja, de primeira, in natura, tipo pêra, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Ausente de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. KG 112,500.00 2.59

Quantidade: 112.500 Valor Unit.: 2,34

Unidade: KG

Total Item: 263.250,00

Marca: IN NATURA Modelo: IN NATURA

Quant.: 1 Total: 263.250,00LOTE 64 2,34Num: 016

Quant.: 1 Total: 33.600,00LOTE 68 3,84Num: 070
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Item: 68

Descrição: Reserva de cota - 25% - Batata Inglesa – Batata inglesa de primeira, apresentando grau de manutenção que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Ausente de 
sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Inf. detal.: 68 68 Reserva de cota - 25% - Batata Inglesa – Batata inglesa de primeira, apresentando grau de 
manutenção que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Ausente de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. KG 8,750.00 3.8633
 3.86 IN NATURA IN NATURA 

Quantidade: 8.750 Valor Unit.: 3,84

Unidade: KG

Total Item: 33.600,00

Marca: IN NATURA Modelo: IN NATURA

Item: 69

Descrição: Cota principal - 75% - Batata Inglesa – Batata inglesa de primeira, apresentando grau de manutenção que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Ausente de 
sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Inf. detal.: 69 69 Cota principal - 75% - Batata Inglesa – Batata inglesa de primeira, apresentando grau de manutenção 
que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Ausente 
de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. KG 26,250.00 3.8633 0.00 

Quantidade: 26.250 Valor Unit.: 3,84

Unidade: KG

Total Item: 100.800,00

Marca: IN NATURA Modelo: IN NATURA

Quant.: 1 Total: 100.800,00LOTE 69 3,84Num: 006

Item: 81

Descrição: Item exclusivo para ME / EPP - Cebola – Cebola produto de primeira linha, tamanho médio apresentando 
grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo, com ausência de sujidade, parasitas, brocas e danos mecânicos.
Inf. detal.: 81 81 Item exclusivo para ME / EPP - Cebola – Cebola produto de primeira linha, tamanho médio 
apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de sujidade, parasitas, brocas e danos mecânicos. KG 22,000.00 

Quantidade: 22.000 Valor Unit.: 3,56

Unidade: KG

Total Item: 78.320,00

Marca: IN NATURA Modelo: IN NATURA

Quant.: 1 Total: 78.320,00LOTE 81 3,56Num: 026

Item: 88

Descrição: Reserva de cota - 25% - Peito de frango com osso – Deve apresentar cor (amarelo rosada) e odor 
característico. Não deve apresentar gelo superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de 
recongelamento. Embalagem própria (plástica, transparente), atóxico, dentro dos padrões de qualidade, devidamente 
seladas pela indústria, intactos, com rótulo que identifique o produto, peso, prazo de validade, marca do fabricante, 
marcas e carimbos dos órgãos de inspeção.
Inf. detal.: 88 88 Reserva de cota - 25% - Peito de frango com osso – Deve apresentar cor (amarelo rosada) e odor 
característico. Não deve apresentar gelo superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de 
recongelamento. Embalagem própria (plástica, transparente), atóxico, dentro dos padrões de qualidade, devidamente 
seladas pela indústria, intactos, com rótulo que identifique o produto, peso, prazo de validade, marca do fabricante, 
marcas e carimbos dos órgãos de inspeção. KG 20,000.00 9.680.00 

Quantidade: 20.000 Valor Unit.: 8,81

Unidade: KG

Total Item: 176.200,00

Marca: MAROMBI Modelo: MAROMBI

Quant.: 1 Total: 176.200,00LOTE 88 8,81Num: 026

Item: 89 Unidade: KG Marca: MAROMBI Modelo: MAROMBI

Quant.: 1 Total: 528.600,00LOTE 89 8,81Num: 026
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Descrição: Cota principal - 75% - Peito de frango com osso – Deve apresentar cor (amarelo rosada) e odor 
característico. Não deve apresentar gelo superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de 
recongelamento. Embalagem própria (plástica, transparente), atóxico, dentro dos padrões de qualidade, devidamente 
seladas pela indústria, intactos, com rótulo que identifique o produto, peso, prazo de validade, marca do fabricante, 
marcas e carimbos dos órgãos de inspeção.
Inf. detal.: 89 89 Cota principal - 75% - Peito de frango com osso – Deve apresentar cor (amarelo rosada) e odor 
característico. Não deve apresentar gelo superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de 
recongelamento. Embalagem própria (plástica, transparente), atóxico, dentro dos padrões de qualidade, devidamente 
seladas pela indústria, intactos, com rótulo que identifique o produto, peso, prazo de validade, marca do fabricante, 
marcas e carimbos dos órgãos de inspeção. KG 60,000.00 9.68

Quantidade: 60.000 Valor Unit.: 8,81 Total Item: 528.600,00

Item: 97

Descrição: Reserva de cota - 25% - Linguiça Frescal, tipo Toscana - De carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, em 
gomos uniformes e padronizada, adicionada de condimentos naturais. Embalada a vácuo, em saco plástico atóxico e 
transparente, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A 
embalagem deve conter externamente número de lote, os dados de identificação, data de validade, procedência, 
informações nutricionais, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura SIFI /DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF. O produto deve apresentar data de validade. De 5 kg.
Inf. detal.: 97 97 Reserva de cota - 25% - Linguiça Frescal, tipo Toscana - De carne suína pura e limpa, de 1ª 
qualidade, em gomos uniformes e padronizada, adicionada de condimentos naturais. Embalada a vácuo, em saco 
plástico atóxico e transparente, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo. A embalagem deve conter externamente número de lote, os dados de identificação, data de validade, 
procedência, informações nutricionais, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura SIFI 
/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deve apresentar data de validade. De 5 kg. KG 10,000.00 

Quantidade: 10.000 Valor Unit.: 10,44

Unidade: KG

Total Item: 104.400,00

Marca: EXCELENCIA Modelo: EXCELENCIA

Quant.: 1 Total: 104.400,00LOTE 97 10,44Num: 061

Item: 98

Descrição: Cota principal - 75% - - Linguiça Frescal, tipo Toscana - De carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, em 
gomos uniformes e padronizada, adicionada de condimentos naturais. Embalada a vácuo, em saco plástico atóxico e 
transparente, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A 
embalagem deve conter externamente número de lote, os dados de identificação, data de validade, procedência, 
informações nutricionais, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura SIFI /DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF. O produto deve apresentar data de validade. De 5 kg.
Inf. detal.: 98 98 Cota principal - 75% - - Linguiça Frescal, tipo Toscana - De carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, 
em gomos uniformes e padronizada, adicionada de condimentos naturais. Embalada a vácuo, em saco plástico atóxico 
e transparente, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A 
embalagem deve conter externamente número de lote, os dados de identificação, data de validade, procedência, 
informações nutricionais, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura SIFI /DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF. O produto deve apresentar data de validade. De 5 kg. KG 30,000.00 

Quantidade: 30.000 Valor Unit.: 10,44

Unidade: KG

Total Item: 313.200,00

Marca: EXCELENCIA Modelo: EXCELENCIA

Quant.: 1 Total: 313.200,00LOTE 98 10,44Num: 061

Item: 99 Unidade: KG Marca: BELLO Modelo: BELLO

Quant.: 1 Total: 59.187,50LOTE 99 9,47Num: 061
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Descrição: Reserva de cota - 25% - Linguiça de Frango - De carne de frango pura, aspecto próprio, não amolecido, 
nem pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas e 
larvas. Embalada a vácuo, em saco plástico atóxico e transparente, limpo, não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deve conter externamente, número de lote, os dados 
de identificação, data de validade, procedência, informações nutricionais, quantidade do produto, número de registro no 
Ministério da Agricultura SIFI /DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deve apresentar data de validade. De 1 
kg.
Inf. detal.: 99 99 Reserva de cota - 25% - Linguiça de Frango - De carne de frango pura, aspecto próprio, não 
amolecido, nem pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas. Embalada a vácuo, em saco plástico atóxico e transparente, limpo, não violado, resistente, que 
garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deve conter externamente, número de 
lote, os dados de identificação, data de validade, procedência, informações nutricionais, quantidade do produto, número 
de registro no Ministério da Agricultura SIFI /DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deve apresentar data de 
validade. De 1 kg. KG 6,250.00 

Quantidade: 6.250 Valor Unit.: 9,47 Total Item: 59.187,50

Item: 100

Descrição: Cota principal - 75% - Linguiça de Frango - De carne de frango pura, aspecto próprio, não amolecido, nem 
pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas e 
larvas. Embalada a vácuo, em saco plástico atóxico e transparente, limpo, não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deve conter externamente, número de lote, os dados 
de identificação, data de validade, procedência, informações nutricionais, quantidade do produto, número de registro no 
Ministério da Agricultura SIFI /DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deve apresentar data de validade. De 1 
kg.
Inf. detal.: 100 100 Cota principal - 75% - Linguiça de Frango - De carne de frango pura, aspecto próprio, não 
amolecido, nem pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas. Embalada a vácuo, em saco plástico atóxico e transparente, limpo, não violado, resistente, que 
garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deve conter externamente, número de 
lote, os dados de identificação, data de validade, procedência, informações nutricionais, quantidade do produto, número 
de registro no Ministério da Agricultura SIFI /DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deve apresentar data de 
validade. De 1 kg. KG 18,750.00 

Quantidade: 18.750 Valor Unit.: 9,47

Unidade: KG

Total Item: 177.562,50

Marca: BELLO Modelo: BELLO

Quant.: 1 Total: 177.562,50LOTE 100 9,47Num: 061

Item: 101

Descrição: Reserva de cota - 25% - Coxa e Sobrecoxa de Frango – Deve apresentar cor (amarelo rosada) e odor 
característico. Não deve apresentar gelo superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de 
recongelamento. Embalagem própria (plástica, transparente), atóxico, dentro dos padrões de qualidade, devidamente 
seladas pela indústria, intactos, com rótulo que identifique o produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, 
marcas e carimbos oficiais de inspeção. De 1 Kg.
Inf. detal.: 101 101 Reserva de cota - 25% - Coxa e Sobrecoxa de Frango – Deve apresentar cor (amarelo rosada) e 
odor característico. Não deve apresentar gelo superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de 
recongelamento. Embalagem própria (plástica, transparente), atóxico, dentro dos padrões de qualidade, devidamente 
seladas pela indústria, intactos, com rótulo que identifique o produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, 
marcas e carimbos oficiais de inspeção. De 1 Kg. KG 6,250.00

Quantidade: 6.250 Valor Unit.: 9,12

Unidade: KG

Total Item: 57.000,00

Marca: MAROMBI Modelo: MAROMBI

Quant.: 1 Total: 57.000,00LOTE 101 9,12Num: 061

Item: 102 Unidade: KG Marca: MAROMBI Modelo: MAROMBI

Quant.: 1 Total: 171.000,00LOTE 102 9,12Num: 061
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Descrição: Cota principal - 75% - Coxa e Sobrecoxa de Frango – Deve apresentar cor (amarelo rosada) e odor 
característico. Não deve apresentar gelo superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de 
recongelamento. Embalagem própria (plástica, transparente), atóxico, dentro dos padrões de qualidade, devidamente 
seladas pela indústria, intactos, com rótulo que identifique o produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, 
marcas e carimbos oficiais de inspeção. De 1 Kg.
Inf. detal.: 102 102 Cota principal - 75% - Coxa e Sobrecoxa de Frango – Deve apresentar cor (amarelo rosada) e odor 
característico. Não deve apresentar gelo superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de 
recongelamento. Embalagem própria (plástica, transparente), atóxico, dentro dos padrões de qualidade, devidamente 
seladas pela indústria, intactos, com rótulo que identifique o produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, 
marcas e carimbos oficiais de inspeção. De 1 Kg. KG 18,750.00

Quantidade: 18.750 Valor Unit.: 9,12 Total Item: 171.000,00

Item: 4

Descrição: Item exclusivo para ME / EPP - Macarrão – Tipo parafuso, massa alimentícia de sêmola de trigo, 
enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de cúrcuma e urucum. Isento de matéria terrosa, pedras, parasitas 
ou larvas, livre de umidade, fragmentos estranhos. Embalagem própria, atóxica, intacta, com rótulo que identifique a 
categoria do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso, carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. De 500 
g.

Quantidade: 15.000 Valor Unit.: 1,99

Unidade: PCT

Total Item: 29.850,00

Marca: DALLAS Modelo: 500G

Quant.: 1 Total: 29.850,00LOTE 4 1,99Num: 089

Item: 17

Descrição: Item exclusivo para ME / EPP - Pó para preparo de Gelatina – Sabores variados contendo identificação do 
produto, data de fabricação e prazo de validade, com registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 
da CNNPA. Deve estar intacta, acondicionada em latas ou pacotes resistentes de até 250g. Prazo de validade: Mínimo 
de 06 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve com ter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou 
marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. De 1 Kg.

Quantidade: 3.200 Valor Unit.: 9,24

Unidade: PCT

Total Item: 29.568,00

Marca: QUALIMAX Modelo: 1 KG

Quant.: 1 Total: 29.568,00LOTE 17 9,24Num: 069

Item: 19

Descrição: Cota principal - 75% - Açúcar Cristal - Açúcar cristal de origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, de cor 
branca, granuloso fino e médio, isenta de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem 
própria, atóxica, intactas, com rótulo que identifique a categoria do produto, peso, marca do fabricante, prazo de 
validade e carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. De 2 kg.

Quantidade: 18.750 Valor Unit.: 3,14

Unidade: PCT

Total Item: 58.875,00

Marca: DOCE DIA Modelo: 2 KG

Quant.: 1 Total: 58.875,00LOTE 19 3,14Num: 043

Item: 30

Descrição: Item exclusivo para ME / EPP - Farinha de Trigo - Deve ser fabricada a partir de grãos de trigo sã e limpa, 
isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada nem rançosa. 
Especificidade de uso: Preparo de pães caseiros diversos, bolos e biscoitos. Não deverá apresentar cor escura ou 
mistura com outras farinhas, formação de grumos (umidade), resíduos de impurezas, nem rendimento insatisfatório. 
Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de polietileno transparente, atóxica, bem vedada. Prazo de validade: 
mínimo de 03 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome 
e/ou marca, ingrediente, lote, data de validade e informações nutricionais. De 1 kg.

Quantidade: 1.000 Valor Unit.: 1,94

Unidade: PCT

Total Item: 1.940,00

Marca: VITORIOSA Modelo: 1KG

Quant.: 1 Total: 1.940,00LOTE 30 1,94Num: 097

Quant.: 1 Total: 73.687,50LOTE 34 3,93Num: 025

FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 
LTDA ME

10.264.502/0001-83 2.062.129,00
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Item: 34

Descrição: Cota principal - 75% - Margarina – Produto hidrogenação de óleos vegetais, com no mínimo 80% de lipídios, 
leite pasteurizado e outros produtos. Aspecto, cheiro, sabor característico, cor, isento de ranço e bolores, com adição 
de sal. Não deverá ser creme vegetal. Embalagem primária própria, atóxica, intactas, com rótulo que identifique a 
categoria do produto, marca do fabricante, prazo de validade, carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. De 500 g.

Quantidade: 18.750 Valor Unit.: 3,93

Unidade: PT

Total Item: 73.687,50

Marca: DORIANA Modelo: 500G

Item: 48

Descrição: Cota principal - 75% - Leite integral de vaca, pasteurizado, longa vida – processado pelo sistema UHT (Ultra 
High Temperature). Embalagem tetra pack individual contendo 1 litro, com dados de identificação do produto e marca 
do fabricante, capacidade e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou Ministério da 
Agricultura. Caixa com 12 unidades de 1 litro.

Quantidade: 10.500 Valor Unit.: 39,49

Unidade: CX

Total Item: 414.645,00

Marca: NENE Modelo: CX COM 12L

Quant.: 1 Total: 414.645,00LOTE 48 39,49Num: 097

Item: 49

Descrição: Item exclusivo para ME / EPP - Leite Semidesnatado Zero Lactose - Longa Vida e processado pelo sistema 
UHT (Ultra High Temperature).Embalagem tetra pack individual contendo 01 litro, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. O produto deverá ter registro no ministério da agricultura 
e/ou ministério da saúde. Caixa contendo 12 unidades de 1 litro.

Quantidade: 150 Valor Unit.: 53,69

Unidade: CX

Total Item: 8.053,50

Marca: AURORA Modelo: CX COM 12L

Quant.: 1 Total: 8.053,50LOTE 49 53,69Num: 097

Item: 58

Descrição: Reserva de cota - 25% - Alho in Natura – De primeira sem réstia, bulbo inteiriço, de boa qualidade, firme e 
intacto, tamanho e coloração uniforme, sem cortes, lesões, perfurações, parasitas e larvas. Embalagem própria, 
atóxica, intactas, com rótulo que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, peso, prazo de validade e 
carimbo dos órgãos de inspeção. De 1 kg.

Quantidade: 2.500 Valor Unit.: 23,23

Unidade: KG

Total Item: 58.075,00

Marca: IN NATURA Modelo: QUILO

Quant.: 1 Total: 58.075,00LOTE 58 23,23Num: 034

Item: 59

Descrição: Cota principal - 75% - Alho in Natura – De primeira sem réstia, bulbo inteiriço, de boa qualidade, firme e 
intacto, tamanho e coloração uniforme, sem cortes, lesões, perfurações, parasitas e larvas. Embalagem própria, 
atóxica, intactas, com rótulo que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, peso, prazo de validade e 
carimbo dos órgãos de inspeção. De 1 kg.

Quantidade: 7.500 Valor Unit.: 23,23

Unidade: KG

Total Item: 174.225,00

Marca: IN NATURA Modelo: QUILO

Quant.: 1 Total: 174.225,00LOTE 59 23,23Num: 069

Item: 62

Descrição: Item exclusivo para ME / EPP - Banana da Terra – Banana da terra, de primeira, in natura, apresentando 
grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo, com ausência de sujidades, parasitas, larvas de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

Quantidade: 15.000 Valor Unit.: 4,99

Unidade: KG

Total Item: 74.850,00

Marca: IN NATURA Modelo: QUILO

Quant.: 1 Total: 74.850,00LOTE 62 4,99Num: 083

Item: 70

Descrição: Reserva de cota - 25% - Mamão Formosa – Mamão de primeira in natura, tipo formosa, apresentando grau 
de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Ausente de sujidades, parasitas e larvas de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

Unidade: KG Marca: IN NATURA Modelo: QUILO

Quant.: 1 Total: 21.800,00LOTE 70 4,36Num: 099

8 de 19Gerado em: 13/08/2018 11:19:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT



Quantidade: 5.000 Valor Unit.: 4,36 Total Item: 21.800,00

Item: 71

Descrição: Cota principal - 75% - Mamão Formosa – Mamão de primeira in natura, tipo formosa, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Ausente de sujidades, parasitas e larvas de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

Quantidade: 15.000 Valor Unit.: 4,36

Unidade: KG

Total Item: 65.400,00

Marca: IN NATURA Modelo: QUILO

Quant.: 1 Total: 65.400,00LOTE 71 4,36Num: 009

Item: 73

Descrição: Reserva de cota - 25% - Maçã – Maçã de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 
colorações uniformes, bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte.

Quantidade: 7.500 Valor Unit.: 6,07

Unidade: KG

Total Item: 45.525,00

Marca: IN NATURA Modelo: QUILO

Quant.: 1 Total: 45.525,00LOTE 73 6,07Num: 099

Item: 74

Descrição: Cota principal - 75% - Maçã – Maçã de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e colorações 
uniformes, bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte.

Quantidade: 22.500 Valor Unit.: 6,07

Unidade: KG

Total Item: 136.575,00

Marca: IN NATURA Modelo: QUILO

Quant.: 1 Total: 136.575,00LOTE 74 6,07Num: 064

Item: 79

Descrição: Reserva de cota - 25% - Repolho – Repolho, produto de primeira linha, limpo, sem cascas protetoras, 
tamanho médio, com grau de maturação que lhe permita manipulação, transporte e conservação em condições 
adequadas para consumo, ausência de sujidades e parasitas.

Quantidade: 8.750 Valor Unit.: 2,98

Unidade: KG

Total Item: 26.075,00

Marca: IN NATURA Modelo: QUILO

Quant.: 1 Total: 26.075,00LOTE 79 2,98Num: 044

Item: 80

Descrição: Cota principal - 75% - Repolho – Repolho, produto de primeira linha, limpo, sem cascas protetoras, tamanho 
médio, com grau de maturação que lhe permita manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para 
consumo, ausência de sujidades e parasitas.

Quantidade: 26.250 Valor Unit.: 2,98

Unidade: KG

Total Item: 78.225,00

Marca: IN NATURA Modelo: QUILO

Quant.: 1 Total: 78.225,00LOTE 80 2,98Num: 009

Item: 83

Descrição: Item exclusivo para ME / EPP - Abóbora Verde – Abóbora verde, produto de primeira linha extra, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

Quantidade: 12.000 Valor Unit.: 4,12

Unidade: KG

Total Item: 49.440,00

Marca: IN NATURA Modelo: QUILO

Quant.: 1 Total: 49.440,00LOTE 83 4,12Num: 028

Item: 85

Descrição: Item exclusivo para ME / EPP - Abóbora Paulista – De primeira qualidade, tamanho médio, cor, perfeito 
estado de desenvolvimento, sabor próprio, variedade, espécie, grau de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar 
a manipulação. Ausente de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

Quantidade: 12.000 Valor Unit.: 3,51

Unidade: KG

Total Item: 42.120,00

Marca: IN NATURA Modelo: QUILO

Quant.: 1 Total: 42.120,00LOTE 85 3,51Num: 064
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Item: 86

Descrição: Item exclusivo para ME / EPP - Mandioca – In natura, apresentando grau de maturação adequado a 
manipulação, transporte e consumo. Ausente de sujidades, parasitas e larvas de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA.

Quantidade: 20.000 Valor Unit.: 3,87

Unidade: KG

Total Item: 77.400,00

Marca: IN NATURA Modelo: QUILO

Quant.: 1 Total: 77.400,00LOTE 86 3,87Num: 064

Item: 93

Descrição: Cota principal - 75% - Isca de Carne – Carne bovina de 2ª em iscas, congelada, acém ou paleta. O produto 
não deve apresentar manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas. Deve apresentar cor (vermelho 
brilhante ou púrpura), odor característico. O percentual aceitável de gordura é de 10%. Não deve apresentar nervos em 
excesso, gelo superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de recongelamento. Embalagem plástica, 
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 
carimbo dos órgãos oficiais de inspeção, peso. De 1 kg.

Quantidade: 45.000 Valor Unit.: 13,24

Unidade: KG

Total Item: 595.800,00

Marca: FRIGOBOM Modelo: QUILO

Quant.: 1 Total: 595.800,00LOTE 93 13,24Num: 009

Item: 5

Descrição: Item exclusivo para ME / EPP - Sal – Refinado, iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais 
de iodo (no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg) conforme legislação específica.Embalagem própria, atóxica, intacta, 
com rótulo que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, peso, prazo de validade e carimbo dos órgãos 
oficiais de inspeção. De 1 kg.

Quantidade: 6.000 Valor Unit.: 0,95

Unidade: PCT

Total Item: 5.700,00

Marca: VITASAL Modelo: 

Quant.: 1 Total: 5.700,00LOTE 5 0,95Num: 044

Item: 18

Descrição: Reserva de cota - 25% - Açúcar Cristal - Açúcar cristal de origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, de 
cor branca, granuloso fino e médio, isenta de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem 
própria, atóxica, intactas, com rótulo que identifique a categoria do produto, peso, marca do fabricante, prazo de 
validade e carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. De 2 kg.

Quantidade: 6.250 Valor Unit.: 3,19

Unidade: PCT

Total Item: 19.937,50

Marca: DOCE DIA Modelo: 

Quant.: 1 Total: 19.937,50LOTE 18 3,19Num: 028

Item: 24

Descrição: Reserva de cota - 25% - Biscoito salgado – Tipo cream cracker ou água e sal, à base de Farinha de trigo, 
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar invertido, açúcar, fermentos 
químico e biológico, bicarbonato de sódio e aditivos. Isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, de primeira 
linha. Biscoitos queimados, quebradiços e duros, não serão aceitos. Embalagem própria, atóxica, intacta, com rótulo 
que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso, carimbo dos órgãos oficiais de 
inspeção. De 400 g.

Quantidade: 7.500 Valor Unit.: 2,40

Unidade: PCT

Total Item: 18.000,00

Marca: DALLAS Modelo: 

Quant.: 1 Total: 18.000,00LOTE 24 2,40Num: 025

Item: 31

Descrição: Item exclusivo para ME / EPP - Colorau em pó – contendo no mínimo 50 gramas, com identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem própria, atóxica, intacta, com rótulo 
que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso. De 500 g

Quantidade: 2.000 Valor Unit.: 2,64

Unidade: PCT

Total Item: 5.280,00

Marca: SINHA Modelo: 

Quant.: 1 Total: 5.280,00LOTE 31 2,64Num: 025

COMERCIAL LUAR EIRELI -EPP 02.545.557/0001-33 48.917,50
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Item: 6

Descrição: Reserva de cota - 25% - Óleo de soja – Produto obtido do grão de soja. Líquido de aspecto oleoso, viscoso 
refinado, transparente, de cor própria, fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas.Embalagem própria (PET - 
polietileno), atóxica, intacta, com rótulo que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, peso, prazo de 
validade e carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. De 900 ml.

Quantidade: 9.500 Valor Unit.: 3,01

Unidade: UND

Total Item: 28.595,00

Marca: SOYA Modelo: SOYA

Quant.: 1 Total: 28.595,00LOTE 6 3,01Num: 081

Item: 11

Descrição: Item exclusivo para ME / EPP - Farinha de Mandioca – Seca, não muito fina, ligeiramente torrada, de cor 
amarelada. Isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, fragmentos estranhos. 
Embalagem própria, atóxica, intacta, com rótulo que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, peso, 
prazo de validade e carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. De 1 kg.

Quantidade: 20.000 Valor Unit.: 3,59

Unidade: PCT

Total Item: 71.800,00

Marca: JANGADA Modelo: JANGADA

Quant.: 1 Total: 71.800,00LOTE 11 3,59Num: 065

Item: 16

Descrição: Item exclusivo para ME / EPP - Milho Verde – Milho verde em conserva – A base de: milho / água / sal / 
açúcar. Sem conservantes. Não contém gluten. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Lata de 200g peso 
drenado. Caixa com 24 unidades.

Quantidade: 420 Valor Unit.: 27,05

Unidade: CX

Total Item: 11.361,00

Marca: GOIAS VERDE Modelo: GOIAS VERDE

Quant.: 1 Total: 11.361,00LOTE 16 27,05Num: 046

Item: 21

Descrição: Cota principal - 75% - Achocolatado em pó – Instantâneo, a base de açúcar, maltodextrina, cacau 
solubilizado, complexo vitamínico, sal, lecitina de soja e aroma idêntico ao natural. Embalagem, própria, atóxica, com 
rótulo que identifique a categoria do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade e carimbo dos órgãos 
oficiais de inspeção. De 400 g.

Quantidade: 15.000 Valor Unit.: 4,00

Unidade: PCT

Total Item: 60.000,00

Marca: APTI Modelo: APTI

Quant.: 1 Total: 60.000,00LOTE 21 4,00Num: 090

Item: 22

Descrição: Reserva de cota - 25% - Biscoito Doce – Biscoito doce sem recheio, tipo maisena, a base de farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal, sal, estabilizante lecitina de soja, fermento 
químico (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante ácido láctico e aromatizante. Isento de matéria 
terrosa, pedras, fungos ou parasitas, de primeira linha. Biscoitos queimados, quebradiços e duros, não serão aceitos. 
Embalagem própria, atóxica, intacta, com rótulo que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso, carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. De 400 g.

Quantidade: 7.500 Valor Unit.: 2,45

Unidade: PCT

Total Item: 18.375,00

Marca: MY BIT Modelo: MY BIT

Quant.: 1 Total: 18.375,00LOTE 22 2,45Num: 071

Item: 72

Descrição: Item exclusivo para ME / EPP - Chuchu – Chuchu de primeira linha (Extra ou Cat. I) tamanho médio (250 à 
450 gramas), verde escuro ou claro, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, ausência 
de sujidades, parasitas, podridão, murcho, passado, dano profundo, defeitos de formatos, descoloração, espinhos, 
manchas profundas e pintado (antracnose).

Quantidade: 15.000 Valor Unit.: 3,27

Unidade: KG

Total Item: 49.050,00

Marca: IN NATURA Modelo: IN NATURA

Quant.: 1 Total: 49.050,00LOTE 72 3,27Num: 065

MÁLAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 03.942.611/0001-47 239.181,00
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Item: 7

Descrição: Cota principal - 75% - Óleo de soja – Produto obtido do grão de soja. Líquido de aspecto oleoso, viscoso 
refinado, transparente, de cor própria, fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpos. Embalagem própria (PET - 
polietileno), atóxica, intacta, com rótulo que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, peso, prazo de 
validade e carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. De 900 ml.
Inf. detal.: OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML MARCA CONCORDIA

Quantidade: 28.500 Valor Unit.: 2,99

Unidade: UND

Total Item: 85.215,00

Marca: CONCORDIA Modelo: 

Quant.: 1 Total: 85.215,00LOTE 7 2,99Num: 040

Item: 23

Descrição: Cota principal - 75% - Biscoito Doce – Biscoito doce sem recheio, tipo maisena, a base de farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal, sal, estabilizante lecitina de soja, fermento 
químico (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante ácido láctico e aromatizante. Isento de matéria 
terrosa, pedras, fungos ou parasitas, de primeira linha. Biscoitos queimados, quebradiços e duros, não serão aceitos. 
Embalagem própria, atóxica, intacta, com rótulo que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso, carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. De 400 g.
Inf. detal.: BISCOITO DOCE SEM RECHEIO EMBALAGEM DE 400GR MARCA DALLAS

Quantidade: 22.500 Valor Unit.: 2,92

Unidade: PCT

Total Item: 65.700,00

Marca: DALLAS Modelo: 

Quant.: 1 Total: 65.700,00LOTE 23 2,92Num: 086

B.DA.P.C.FARIAS-ME 13.509.893/0001-47 150.915,00

Item: 8

Descrição: Item exclusivo para ME / EPP - Tempero Completo – Produto à base de alho, sal, cebola, cheiro verde e 
ervas, sem pimenta. Embalagem própria, atóxica, intacta, com rótulo que identifique a categoria do produto, marca do 
fabricante, peso, prazo de validade e carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. De 1 kg.

Quantidade: 5.000 Valor Unit.: 6,05

Unidade: UND

Total Item: 30.250,00

Marca: DIODORO Modelo: TEMPERO

Quant.: 1 Total: 30.250,00LOTE 8 6,05Num: 086

Item: 14

Descrição: Cota principal - 75% - Extrato de Tomate – Obtido da polpa de tomate por processo tecnológico com no 
mínimo 6% de sólidos solúveis naturais, preparado com frutos maduros selecionados, sem pele, sem sementes, 
contendo açúcar. Com aspecto de massa homogeneizada, Isento de sujidades e fermentações, cor, cheiro e sabor 
característico. Embalagem própria, atóxica, intacta, com rótulo que identifique a categoria do produto, marca do 
fabricante, peso, prazo de validade e carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. 

Quantidade: 37.500 Valor Unit.: 1,64

Unidade: UND

Total Item: 61.500,00

Marca: FUGINI Modelo: EXTRATO TOM

Quant.: 1 Total: 61.500,00LOTE 14 1,64Num: 064

Item: 15

Descrição: Item exclusivo para ME / EPP - Milho para Canjica – De cor branca, produto dos grãos de milho 
provenientes da espécie ZeaMays, L, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitos e 
larvas. Embalagem atóxica de polietileno de baixa densidade, intacta, com rótulo que identifique a categoria do produto, 
peso, marca do fabricante, prazo de validade e carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. De 500 g.

Quantidade: 2.000 Valor Unit.: 1,83

Unidade: PCT

Total Item: 3.660,00

Marca: DIODORO Modelo: MILHO CANJICA

Quant.: 1 Total: 3.660,00LOTE 15 1,83Num: 086

Item: 20 Unidade: PCT Marca: ITALAC Modelo: ACHOCOLATADO

Quant.: 1 Total: 20.050,00LOTE 20 4,01Num: 047

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA 03.362.501/0001-06 343.782,50

12 de 19Gerado em: 13/08/2018 11:19:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT



Descrição: Reserva de cota - 25% - Achocolatado em pó – Instantâneo, a base de açúcar, maltodextrina, cacau 
solubilizado, complexo vitamínico, sal, lecitina de soja e aroma idêntico ao natural. Embalagem, própria, atóxica, com 
rótulo que identifique a categoria do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade e carimbo dos órgãos 
oficiais de inspeção. De 400 g.

Quantidade: 5.000 Valor Unit.: 4,01 Total Item: 20.050,00

Item: 25

Descrição: Cota principal - 75% - Biscoito salgado – Tipo cream cracker ou água e sal, à base de Farinha de trigo, 
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar invertido, açúcar, fermentos 
químico e biológico, bicarbonato de sódio e aditivos. Isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, de primeira 
linha. Biscoitos queimados, quebradiços e duros, não serão aceitos. Embalagem própria, atóxica, intacta, com rótulo 
que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso, carimbo dos órgãos oficiais de 
inspeção. De 400 g.

Quantidade: 22.500 Valor Unit.: 3,14

Unidade: PCT

Total Item: 70.650,00

Marca: DALLAS Modelo: BISCOITO SALGADO

Quant.: 1 Total: 70.650,00LOTE 25 3,14Num: 086

Item: 26

Descrição: Reserva de cota - 25% - Biscoito Rosquinha de Coco – Tipo rosquinha, a base de Farinha de Trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho e/ou féculas de mandioca ou arroz, gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar invertido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de 
amônio e pirofosfato ácido, ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante. Embalagem própria, atóxica, 
intactas, com rótulo que identifique a categoria do produto, marca de fabricante, prazo de validade e peso, carimbo dos 
órgãos oficiais de inspeção. De 400g.

Quantidade: 3.750 Valor Unit.: 5,50

Unidade: PCT

Total Item: 20.625,00

Marca: TRIUNFO Modelo: ROSQUINHA

Quant.: 1 Total: 20.625,00LOTE 26 5,50Num: 031

Item: 27

Descrição: Cota principal - 75% - Biscoito Rosquinha de Coco – Tipo rosquinha, a base de Farinha de Trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho e/ou féculas de mandioca ou arroz, gordura vegetal hidrogenada, 
açúcar invertido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e 
pirofosfato ácido, ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante. Embalagem própria, atóxica, intactas, 
com rótulo que identifique a categoria do produto, marca de fabricante, prazo de validade e peso, carimbo dos órgãos 
oficiais de inspeção. De 400g.

Quantidade: 11.250 Valor Unit.: 5,50

Unidade: PCT

Total Item: 61.875,00

Marca: TRIUNFO Modelo: ROSQUINHA

Quant.: 1 Total: 61.875,00LOTE 27 5,50Num: 007

Item: 28

Descrição: Reserva de cota - 25% - Chá Mate – Chá mate tostado. Composição: no mínimo 70% de folhas de erva 
mate e 30% de outras partes e ramos.Embalagem própria, atóxica, intactas, com rótulo que identifique a categoria do 
produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade e carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. De 250 g.

Quantidade: 3.000 Valor Unit.: 2,85

Unidade: CX

Total Item: 8.550,00

Marca: MISSÃO Modelo: CHÁ MATE

Quant.: 1 Total: 8.550,00LOTE 28 2,85Num: 023

Item: 29

Descrição: Cota principal - 75% - Chá Mate – Chá mate tostado. Composição: no mínimo 70% de folhas de erva mate e 
30% de outras partes e ramos.Embalagem própria, atóxica, intactas, com rótulo que identifique a categoria do produto, 
peso, marca do fabricante, prazo de validade e carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. De 250 g.

Quantidade: 9.000 Valor Unit.: 2,85

Unidade: CX

Total Item: 25.650,00

Marca: MISSÃO Modelo: CHÁ MATE

Quant.: 1 Total: 25.650,00LOTE 29 2,85Num: 061

Item: 32 Unidade: FR Marca: FLEISCHMANN Modelo: FERMENTO

Quant.: 1 Total: 2.660,00LOTE 32 5,32Num: 031
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Descrição: Item exclusivo para ME / EPP - Fermento químico - Fermento químico, em pó, para confecção de bolos. 
Deve estar intacta, acondicionada em latas ou pacotes resistentes. Prazo de validade: Mínimo de 03 meses a partir da 
data de entrega. O rotulo deve conter no mínimo as seguintes informações: lote, nome e/ou marca, ingredientes, data 
de validade, e informações nutricionais. De 250 g.

Quantidade: 500 Valor Unit.: 5,32 Total Item: 2.660,00

Item: 33

Descrição: Reserva de cota - 25% - Margarina – Produto hidrogenação de óleos vegetais, com no mínimo 80% de 
lipídios, leite pasteurizado e outros produtos. Aspecto, cheiro, sabor característico, cor, isento de ranço e bolores, com 
adição de sal. Não deverá ser creme vegetal. Embalagem primária própria, atóxica, intactas, com rótulo que identifique 
a categoria do produto, marca do fabricante, prazo de validade, carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. De 500 g.

Quantidade: 6.250 Valor Unit.: 6,13

Unidade: PT

Total Item: 38.312,50

Marca: DORIANA Modelo: MARGARINA

Quant.: 1 Total: 38.312,50LOTE 33 6,13Num: 007

Item: 12

Descrição: Item exclusivo para ME / EPP - Vinagre – Vinagre de vinho tinto, produto natural fermentado, acético de 
vinho tinto, isenta de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e 
detritos de animais e vegetais, acidez de 4,0%. Embalagem em PVC (policloreto de vinila), própria, atóxica, intacta, 
com rótulo que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, peso, prazo de validade e carimbo dos órgãos 
oficiais de inspeção. De 750 ml.

Quantidade: 4.000 Valor Unit.: 3,54

Unidade: FR

Total Item: 14.160,00

Marca: Gallo Modelo: 

Quant.: 1 Total: 14.160,00LOTE 12 3,54Num: 012

Item: 13

Descrição: Reserva de cota - 25% - Extrato de Tomate – Obtido da polpa de tomate por processo tecnológico com no 
mínimo 6% de sólidos solúveis naturais, preparado com frutos maduros selecionados, sem pele, sem sementes, 
contendo açúcar. Com aspecto de massa homogeneizada, Isento de sujidades e fermentações, cor, cheiro e sabor 
característico. Embalagem própria, atóxica, intacta, com rótulo que identifique a categoria do produto, marca do 
fabricante, peso, prazo de validade e carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. 

Quantidade: 12.500 Valor Unit.: 1,34

Unidade: UND

Total Item: 16.750,00

Marca: Fugini Modelo: 

Quant.: 1 Total: 16.750,00LOTE 13 1,34Num: 012

Item: 39

Descrição: Reserva de cota - 25% - Polpa de fruta – Polpa de fruta, sabor Manga, congelada, sem açúcar, com 
aspecto, cheiro e sabor próprio, cor, acondicionado em saco plástico transparente e com registro no Ministério da 
Agricultura. Embalagem própria, atóxica, intactas, com rótulo que identifique a categoria com produto, marca do 
fabricante, peso, prazo de validade e carimbo dos órgãos de inspeção. De 1 kg.

Quantidade: 1.500 Valor Unit.: 10,29

Unidade: UND

Total Item: 15.435,00

Marca: Terra Nossa Modelo: 

Quant.: 1 Total: 15.435,00LOTE 39 10,29Num: 051

Item: 43

Descrição: Reserva de cota - 25% - Polpa de fruta – Polpa de fruta, sabor Caju, congelada, sem açúcar, com aspecto, 
cheiro e sabor próprio, cor, acondicionado em saco plástico transparente e com registro no Ministério da Agricultura. 
Embalagem própria, atóxica, intactas, com rótulo que identifique a categoria com produto, marca do fabricante, prazo 
de validade, peso e carimbo dos órgãos de inspeção. De 1 kg.

Quantidade: 1.500 Valor Unit.: 12,89

Unidade: UNI

Total Item: 19.335,00

Marca: Terra Nossa Modelo: 

Quant.: 1 Total: 19.335,00LOTE 43 12,89Num: 067

Item: 44 Unidade: UNI Marca: Terra Nossa Modelo: 

Quant.: 1 Total: 58.005,00LOTE 44 12,89Num: 067

UGOLINI CAMPOS EIRELI - EPP 01.354.498/0001-53 377.185,00
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Descrição: Cota principal - 75% - Polpa de fruta – Polpa de fruta, sabor Caju, congelada, sem açúcar, com aspecto, 
cheiro e sabor próprio, cor, acondicionado em saco plástico transparente e com registro no Ministério da Agricultura. 
Embalagem própria, atóxica, intactas, com rótulo que identifique a categoria com produto, marca do fabricante, prazo 
de validade, peso e carimbo dos órgãos de inspeção. De 1 kg.

Quantidade: 4.500 Valor Unit.: 12,89 Total Item: 58.005,00

Item: 45

Descrição: Reserva de cota - 25% - Bebida Láctea – Leite pasteurizado, soro fresco de leite, açúcar, preparado de 
frutas, aroma natural, conservado, espessamente e fermento lácteo. Embalagem original de fábrica. A embalagem 
primária deverá conter identificação do produto, especificações dos ingredientes, informação nutricional, marca de 
fabricante e informações do mesmo, peso, prazo de validade e rotulagem de acordo com a legislação, carimbo dos 
órgãos de inspeção. De 1 LT

Quantidade: 18.750 Valor Unit.: 3,38

Unidade: LT

Total Item: 63.375,00

Marca: Comajul Modelo: 

Quant.: 1 Total: 63.375,00LOTE 45 3,38Num: 086

Item: 46

Descrição: Cota principal - 75% - Bebida Láctea – Leite pasteurizado, soro fresco de leite, açúcar, preparado de frutas, 
aroma natural, conservado, espessamente e fermento lácteo. Embalagem original de fábrica. A embalagem primária 
deverá conter identificação do produto, especificações dos ingredientes, informação nutricional, marca de fabricante e 
informações do mesmo, peso, prazo de validade e rotulagem de acordo com a legislação, carimbo dos órgãos de 
inspeção. De 1 LT

Quantidade: 56.250 Valor Unit.: 3,38

Unidade: LT

Total Item: 190.125,00

Marca: Comajul Modelo: 

Quant.: 1 Total: 190.125,00LOTE 46 3,38Num: 067

Item: 41

Descrição: Reserva de cota - 25% - Polpa de fruta – Polpa de fruta, sabor Acerola, congelada, sem açúcar, com 
aspecto, cheiro e sabor próprio, cor, acondicionado em saco plástico transparente e com registro no Ministério da 
Agricultura. Embalagem própria, atóxica, intactas, com rótulo que identifique a categoria com produto, marca do 
fabricante, peso, prazo de validade e carimbo dos órgãos de inspeção. De 1 kg.

Quantidade: 1.500 Valor Unit.: 14,50

Unidade: UNI

Total Item: 21.750,00

Marca: PANTANAL Modelo: 

Quant.: 1 Total: 21.750,00LOTE 41 14,50Num: 007

R L DE CAMPOS P CORREA EPP 11.072.640/0001-23 21.750,00

Item: 50

Descrição: Reserva de cota - 25% - Pão Mandi – Com 50 g, farinha de trigo, sal, óleo, cor do miolo levemente creme, 
casca cor dourada brilhante. Acondicionada em pacote de polietileno fino e transparente. Isento de matéria terrosa, 
parasitas e em perfeito estado de conservação. Unidade

Quantidade: 212.500 Valor Unit.: 0,32

Unidade: UND

Total Item: 68.000,00

Marca: PROPRIA Modelo: 

Quant.: 1 Total: 68.000,00LOTE 50 0,32Num: 012

Item: 51

Descrição: Cota principal - 75% - Pão Mandi – Com 50 g, farinha de trigo, sal, óleo, cor do miolo levemente creme, 
casca cor dourada brilhante. Acondicionada em pacote de polietileno fino e transparente. Isento de matéria terrosa, 
parasitas e em perfeito estado de conservação. Unidade

Quantidade: 637.500 Valor Unit.: 0,32

Unidade: UND

Total Item: 204.000,00

Marca: PROPRIA Modelo: 

Quant.: 1 Total: 204.000,00LOTE 51 0,32Num: 047

Item: 52 Unidade: UND Marca: PROPRIA Modelo: 

Quant.: 1 Total: 46.500,00LOTE 52 0,31Num: 012

J.GONÇALO  DA SILVA FORTES - ME 06.194.097/0001-05 655.000,00
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Descrição: Reserva de cota - 25% - Pão Doce – Pão doce, com no mínimo 50 g, não deve apresentar tamanho irregular 
e não integridade da massa (esfarelando ao toque dos dedos) e amassamento do produto. O pão não deverá estar 
amassado, queimado ou com manchas escuras na parte inferior do pão, (evidência de formas sujas). Acondicionada 
em pacote de polietileno fino e transparente.

Quantidade: 150.000 Valor Unit.: 0,31 Total Item: 46.500,00

Item: 53

Descrição: Cota principal - 75% - Pão Doce – Pão doce, com no mínimo 50 g, não deve apresentar tamanho irregular e 
não integridade da massa (esfarelando ao toque dos dedos) e amassamento do produto. O pão não deverá estar 
amassado, queimado ou com manchas escuras na parte inferior do pão, (evidência de formas sujas). Acondicionada 
em pacote de polietileno fino e transparente.

Quantidade: 450.000 Valor Unit.: 0,31

Unidade: UND

Total Item: 139.500,00

Marca: PROPRIA Modelo: 

Quant.: 1 Total: 139.500,00LOTE 53 0,31Num: 047

Item: 54

Descrição: Reserva de cota - 25% - Pão Careca – Tipo Hot Dog, com no mínimo 50 gramas fabricado com matéria 
prima de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação, de acordo com 
a Resolução 12/78 CNNPA. Acondicionado em pacotes de polietileno fino transparente. Isento de matéria terrosa, 
parasitas e em perfeito estado de conservação, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. Unidade

Quantidade: 62.500 Valor Unit.: 0,33

Unidade: UND

Total Item: 20.625,00

Marca: PROPRIA Modelo: 

Quant.: 1 Total: 20.625,00LOTE 54 0,33Num: 012

Item: 55

Descrição: Cota principal - 75% - Pão Careca – Tipo Hot Dog, com no mínimo 50 gramas fabricado com matéria prima 
de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação, de acordo com a 
Resolução 12/78 CNNPA. Acondicionado em pacotes de polietileno fino transparente. Isento de matéria terrosa, 
parasitas e em perfeito estado de conservação, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. Unidade

Quantidade: 187.500 Valor Unit.: 0,33

Unidade: UND

Total Item: 61.875,00

Marca: PROPRIA Modelo: 

Quant.: 1 Total: 61.875,00LOTE 55 0,33Num: 012

Item: 56

Descrição: Reserva de cota - 25% - Bolo pronto simples para consumir, sabores variados (chocolate, cenoura, baunilha 
ou laranja) sem cobertura. Produto obtido de mistura de farináceos (podendo ser farinha de trigo, fubá, polvilho, araruta, 
amido de milho), com ovos, óleo vegetal ou margarina ou manteiga, açúcar, leite pasteurizado, adicionado de fermento 
químico, sem conservantes químicos como pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e sorbato de potássio. 
Adquirido de panificação, pronto para servir. Não podendo ser obtido de mistura pronta. Cada bolo deverá pesar em 
média 3,5 a 4,0kg. O bolo deverá ser fabricado 01 dia antes da data de entrega e distribuído em todas as Unidades 
Escolares Municipais conforme cronograma de entrega fornecido previamente pela Gerência de Alimentação Escolar. 
O produto deverá estar embalado, apresentar textura macia e com sabor característico. Deverá ser fabricadas a partir 
de matérias primas sãs e limpas, serão rejeitados produtos queimados, secos ou com formação de mofo. Não será 
tolerado o emprego de corantes artificiais na confecção dos mesmos. Cada forma deverá estar etiquetada com o peso, 
data de fabricação e validade.

Quantidade: 2.500 Valor Unit.: 11,45

Unidade: KG

Total Item: 28.625,00

Marca: PROPRIA Modelo: 

Quant.: 1 Total: 28.625,00LOTE 56 11,45Num: 012

Item: 57 Unidade: KG Marca: PROPRIA Modelo: 

Quant.: 1 Total: 85.875,00LOTE 57 11,45Num: 047
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Descrição: Cota principal - 75% - Bolo pronto simples para consumir, sabores variados (chocolate, cenoura, baunilha ou 
laranja) sem cobertura. Produto obtido de mistura de farináceos (podendo ser farinha de trigo, fubá, polvilho, araruta, 
amido de milho), com ovos, óleo vegetal ou margarina ou manteiga, açúcar, leite pasteurizado, adicionado de fermento 
químico, sem conservantes químicos como pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e sorbato de potássio. 
Adquirido de panificação, pronto para servir. Não podendo ser obtido de mistura pronta. Cada bolo deverá pesar em 
média 3,5 a 4,0kg. O bolo deverá ser fabricado 01 dia antes da data de entrega e distribuído em todas as Unidades 
Escolares Municipais conforme cronograma de entrega fornecido previamente pela Gerência de Alimentação Escolar. 
O produto deverá estar embalado, apresentar textura macia e com sabor característico. Deverá ser fabricadas a partir 
de matérias primas sãs e limpas, serão rejeitados produtos queimados, secos ou com formação de mofo. Não será 
tolerado o emprego de corantes artificiais na confecção dos mesmos. Cada forma deverá estar etiquetada com o peso, 
data de fabricação e validade.

Quantidade: 7.500 Valor Unit.: 11,45 Total Item: 85.875,00

Item: 65

Descrição: Reserva de cota - 25% - Banana Nanica – Banana nanica de primeira, in natura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Ausente de sujidades, parasitas e larvas de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

Quantidade: 22.500 Valor Unit.: 4,38

Unidade: KG

Total Item: 98.550,00

Marca: IN NATURA Modelo: 

Quant.: 1 Total: 98.550,00LOTE 65 4,38Num: 096

Item: 66

Descrição: Cota principal - 75% - Banana Nanica – Banana nanica de primeira, in natura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Ausente de sujidades, parasitas e larvas de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

Quantidade: 67.500 Valor Unit.: 4,38

Unidade: KG

Total Item: 295.650,00

Marca: IN NATURA Modelo: 

Quant.: 1 Total: 295.650,00LOTE 66 4,38Num: 041

Item: 67

Descrição: Item exclusivo para ME / EPP - Cenoura – Cenoura de primeira, apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Ausente de 
sujidades, parasitas e larvas de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

Quantidade: 22.000 Valor Unit.: 3,59

Unidade: KG

Total Item: 78.980,00

Marca: IN NATURA Modelo: 

Quant.: 1 Total: 78.980,00LOTE 67 3,59Num: 096

Item: 75

Descrição: Reserva de cota - 25% - Melancia – Melancia de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, com polpa firme e intacta, tamanho e colorações uniformes devendo ser bem desenvolvidas e 
maduras, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte e pesar em média de 8 à 9 kg.

Quantidade: 30.000 Valor Unit.: 3,11

Unidade: KG

Total Item: 93.300,00

Marca: IN NATURA Modelo: 

Quant.: 1 Total: 93.300,00LOTE 75 3,11Num: 077

Item: 76

Descrição: Cota principal - 75% - Melancia – Melancia de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, com polpa firme e intacta, tamanho e colorações uniformes devendo ser bem desenvolvidas e 
maduras, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte e pesar em média de 8 à 9 kg.

Quantidade: 90.000 Valor Unit.: 3,11

Unidade: KG

Total Item: 279.900,00

Marca: IN NATURA Modelo: 

Quant.: 1 Total: 279.900,00LOTE 76 3,11Num: 077

Item: 77 Unidade: UND Marca: CAMPO VERDE Modelo: 

Quant.: 1 Total: 81.875,00LOTE 77 131,00Num: 096

S.J.G. PAGANINI - COMERCIO - ME 04.193.497/0001-62 1.350.080,00
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Descrição: Reserva de cota - 25% - Ovos – Ovos de primeira, de galinha, branco ou de cor, classe A casca limpas, 
íntegra, sem manchas ou deformações. Caixa com 360 unidades

Quantidade: 625 Valor Unit.: 131,00 Total Item: 81.875,00

Item: 78

Descrição: Cota principal - 75% - Ovos – Ovos de primeira, de galinha, branco ou de cor, classe A casca limpas, 
íntegra, sem manchas ou deformações. Caixa com 360 unidades

Quantidade: 1.875 Valor Unit.: 131,00

Unidade: UND

Total Item: 245.625,00

Marca: CAMPO VERDE Modelo: 

Quant.: 1 Total: 245.625,00LOTE 78 131,00Num: 077

Item: 82

Descrição: Item exclusivo para ME / EPP - Beterraba – Beterraba produto de primeira linha, Extra AA, Extra A e Extra, 
com grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo, ausência de sujidade, parasitas, podridão, dano profundo ou murcho.

Quantidade: 16.000 Valor Unit.: 3,85

Unidade: KG

Total Item: 61.600,00

Marca: IN NATURA Modelo: 

Quant.: 1 Total: 61.600,00LOTE 82 3,85Num: 013

Item: 84

Descrição: Item exclusivo para ME / EPP - Couve – De primeira, in natura, maço, inteiro, verde, apresentando grau de 
evolução completo do tamanho, aroma e cor própria. Ausente de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA.

Quantidade: 10.000 Valor Unit.: 3,81

Unidade: MÇ

Total Item: 38.100,00

Marca: IN NATURA Modelo: 

Quant.: 1 Total: 38.100,00LOTE 84 3,81Num: 096

Item: 87

Descrição: Item exclusivo para ME / EPP - Alface crespa – Alface crespa de primeira qualidade, com folhas integra 
livres de fungos, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Transportas com sacos plásticos atóxicos, 
transparentes de primeiro uso, peso aproximado de 350/400 gramas.

Quantidade: 25.000 Valor Unit.: 3,06

Unidade: MO

Total Item: 76.500,00

Marca: IN NATURA Modelo: 

Quant.: 1 Total: 76.500,00LOTE 87 3,06Num: 013

Item: 90

Descrição: Reserva de cota - 25% - Carne Bovina de 2ª Moída e Congelada – Acém ou paleta. O produto não deve 
apresentar manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas. Deve apresentar cor (vermelho brilhante ou 
púrpura) e odor característico. O percentual aceitável de gordura é de 10%. Não deve apresentar nervos em excesso, 
gelo superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de recongelamento. Embalagem plástica, atóxico, 
intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, prazo de validade, carimbo 
dos órgãos oficiais de inspeção, peso. De 1 kg.

Quantidade: 15.000 Valor Unit.: 13,99

Unidade: KG

Total Item: 209.850,00

Marca: Delícias da CArne Modelo: 01 kg

Quant.: 1 Total: 209.850,00LOTE 90 13,99Num: 055

Item: 94

Descrição: Reserva de cota - 25% - Carne suína – (paleta) cortada tipo cubo, congelada. O produto não deve 
apresentar manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas. Deve apresentar cor (púrpura ou vermelho 
brilhante), e odor característico. O percentual aceitável de gordura é de 10%. Não deve apresentar nervos em excesso, 
gelo superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de recongelamento. Embalagem plástica, atóxico, 
intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, prazo de validade, carimbo 
dos órgãos oficiais de inspeção, peso. De 1 kg.

Unidade: KG Marca: Delícias da CArne Modelo: 01 kg

Quant.: 1 Total: 114.000,00LOTE 94 11,40Num: 055

ANDREA BORTOLOMEDI 05.794.328/0001-40 665.850,00
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Quantidade: 10.000 Valor Unit.: 11,40 Total Item: 114.000,00

Item: 95

Descrição: Cota principal - 75% - Carne suína – (paleta) cortada tipo cubo, congelada. O produto não deve apresentar 
manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas. Deve apresentar cor (púrpura ou vermelho brilhante), e odor 
característico. O percentual aceitável de gordura é de 10%. Não deve apresentar nervos em excesso, gelo superficial, 
água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de recongelamento. Embalagem plástica, atóxico, intacto, com rótulo 
ou etiqueta que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, prazo de validade, carimbo dos órgãos oficiais 
de inspeção, peso. De 1 kg.

Quantidade: 30.000 Valor Unit.: 11,40

Unidade: KG

Total Item: 342.000,00

Marca: Delícias da CArne Modelo: 01 kg

Quant.: 1 Total: 342.000,00LOTE 95 11,40Num: 011

Item: 91

Descrição: Cota principal - 75% - Carne Bovina de 2ª Moída e Congelada – Acém ou paleta. O produto não deve 
apresentar manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas. Deve apresentar cor (vermelho brilhante ou 
púrpura) e odor característico. O percentual aceitável de gordura é de 10%. Não deve apresentar nervos em excesso, 
gelo superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de recongelamento. Embalagem plástica, atóxico, 
intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, prazo de validade, carimbo 
dos órgãos oficiais de inspeção, peso. De 1 kg.

Quantidade: 45.000 Valor Unit.: 13,99

Unidade: KG

Total Item: 629.550,00

Marca: CENTRO OESTE Modelo: 

Quant.: 1 Total: 629.550,00LOTE 91 13,99Num: 086

Item: 92

Descrição: Reserva de cota - 25% - Isca de Carne – Carne bovina de 2ª em iscas, congelada, acém ou paleta. O 
produto não deve apresentar manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas. Deve apresentar cor (vermelho 
brilhante ou púrpura), odor característico. O percentual aceitável de gordura é de 10%. Não deve apresentar nervos em 
excesso, gelo superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de recongelamento. Embalagem plástica, 
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique a categoria do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 
carimbo dos órgãos oficiais de inspeção, peso. De 1 kg.

Quantidade: 15.000 Valor Unit.: 13,95

Unidade: KG

Total Item: 209.250,00

Marca: CENTRO OESTE Modelo: 

Quant.: 1 Total: 209.250,00LOTE 92 13,95Num: 022

ANGUS ALIMENTOS EIRELI-ME 04.926.712/0001-97 838.800,00

_________________________________________________________________________
PREGOEIRO:   ELIZANGELA BATISTA DE OLIVEIRA
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