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UNIDADES31060 Abacaxi, tipo hawai, maduro, frutos de tamanho médio, no

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da

espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos e firmes.

200 R$ 6,530000 R$ 1.306,001

UNIDADES31059 Abóbora cabotia grande selecionada fresca, de ótima

qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor,

típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento.

não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e

a aparência

150 R$ 5,190000 R$ 778,502

QUILO31058 Abobora tipo verde 'abobrinha', sadias, frescas, sem

danificações físicas, casca integra. Isenta de substâncias

terross, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de

defensivos agícolas, odor e sabor estranho.

250 R$ 4,870000 R$ 1.217,503

PACOTE31021 Achocolatado em pó aproximadamente 400g, com

identificação do produto, marca do fabricante e prazo de

validade. Similar: Italac, Nescau, Toddy, Nestle.

250 R$ 6,880000 R$ 1.720,004

PACOTE31022 Açúcar cristalizado, na cor branca, sacarose de cana de

açúcar, embalagem de 2 Kg, em polietileno, contendo data de

fabricação e prazo de validade. Similar: sonora, União,

Cristal.

250 R$ 6,340000 R$ 1.585,005

UNIDADES31056 Alface, de 1ª qualidade, lisa ou crespa, verde ou roxa, nova,

folhas firmes, não poderá estar murcha, íntegra, tamanho

médio. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme

quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta

de pesagem.

200 R$ 3,390000 R$ 678,006

QUILO31057 Alho in natura de 1ª qualidade sem a restia. embalagem

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de

validade e peso líquido, o produto devera ter registro no

ministério da agricultura ou ministério da saúde.

100 R$ 41,700000 R$ 4.170,007

PACOTE31023 Amido de Milho, embalagem de 500g, contendo a

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de

validade e data de fabricação.

80 R$ 6,860000 R$ 548,808

PACOTE31024 Arroz branco, tipo 1 embalagem contendo 5 kg, com

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de

validade e peso líquido.  Similar: Zaeli, Tio lautério.

350 R$ 23,800000 R$ 8.330,009

QUILO31062 Banana Maça, em penca, frutos com 60 a 70% de maturação

climatizada, uniformes, no grau máximo de evolução no

tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou

defeitos, firmes e com brilho.

250 R$ 7,850000 R$ 1.962,5010

QUILO31061 Banana, nanica, em penca, frutos com 60 a 70% de

maturação climatizada, uniformes, no grau máximo de

evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.

250 R$ 6,310000 R$ 1.577,5011

QUILO31064 Batata doce, roxa, primeira, tamanho médio, uniforme, inteira,

sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem

corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa.

100 R$ 4,220000 R$ 422,0012

QUILO31063 Batata, inglesa, lavada, tamanho médio, uniformes, inteiras,

sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos

estranhos ou terra aderidos à superfície externa

250 R$ 5,320000 R$ 1.330,0013

QUILO31065 Beterraba, sem folhas, primeira, bulbos de tamanho médio,

uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem corpos

estranhos ou terra aderidos à superfície externa.

150 R$ 3,930000 R$ 589,5014

PACOTE31025 Biscoito “água e sal”, acondicionado em embalagem plástica,

pacote com no mínimo de 400 gramas, 1° qualidade.  Similar:

Vitarela, Mabel.

300 R$ 5,590000 R$ 1.677,0015

PACOTE31026 Bolacha doce, tipo maizena, acondicionada embalagem

plástica, pacote com no mínimo de400 gramas, 1ª qualidade. 

Validade mínima de 6 meses. Similar: Vitarela, Mabel.

300 R$ 5,950000 R$ 1.785,0016

PREFEITURA DE CORGUINHO Página 1 de 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

R:ANTONIO FURTADO MENDONÇA, , CENTRO, CORGUINHO/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Exercício: 2020

01/09/2020 - 15:05:01

Relação de Produtos da Licitação 

Quality Sistemas

QUILO31086 Carne bovina, 1 ª qualidade,  sem osso, livre de gordura e de

aparas, resfriada, com aspecto firme, na cor vermelho vivo,

sem escurecimento ou manchas esverdeadas, acondicionado

em embalagem plástica, com registro no ministério da

agricultura – SIF.

350 R$ 36,350000 R$ 12.722,5017

QUILO31087 Carne bovina, 2 ª qualidade,  sem osso, livre de gordura e de

aparas, resfriada, com aspecto firme, na cor vermelho vivo,

sem escurecimento ou manchas esverdeadas, acondicionado

em embalagem plástica, com registro no ministério da

agricultura – SIF

300 R$ 30,050000 R$ 9.015,0018

QUILO31085 Carne moída. 2ª qualidade. Resfriada (0º a 7ºc), limpa,

aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa

cor: própria da espécie (vermelha brilhante ou púrpura) sem

manchas esverdeadas, pardacentas ou de qualquer espécie,

isenta de parasitos e larvas. Odor e sabor: próprio. O

percentual aceitável de sebo/gordura é de 10 (dez)%.

Acondicionado em embalagem plástica, com registro do

ministério da agricultura – SIF.

400 R$ 28,130000 R$ 11.252,0019

QUILO31067 Cebola, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou

defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas.

250 R$ 5,590000 R$ 1.397,5020

QUILO31066 Cenoura, sem folhas, segunda, tamanho médio, uniforme,

sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou

terra aderidos à superfície externa.

250 R$ 4,050000 R$ 1.012,5021

MAÇO31068 Cheiro verde - de 1ª primeira qualidade, tamanho médio e

uniforme, perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor e

sabor próprios da variedade e espécie, grau de evolução e

tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação,

c/ausência de sujidades, parasitas e larvas aderentes à

superfície externa, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra

ou corpos estranhos e intactas.o maço deve apresentar

aproximadamente 300 gramas. o transporte e a conservação

deverão estar em condições adequadas p/ o consumo.

150 R$ 4,060000 R$ 609,0022

QUILO31069 Chuchu, de tamanho médio, primeira, inteiros, sem

ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com

coloração uniforme.

150 R$ 5,420000 R$ 813,0023

UNIDADES31029 Coco ralado, elaborada com endosperma procedente de

frutos sãos e maduros. Aspecto fragmentos soltos, cor –

branca, cheiro e sabor próprios, umidade máxima 4%. Não

poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso. Embalagem

integra de aproximadamente 500g, na embalagem deverá

constar data da fabricação data de validade e número do lote

do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega.

40 R$ 12,240000 R$ 489,6024

PACOTE31027 Colorau, sem sal; em pó fino, homogêneo; obrido de frutos

maduros de espécimes genuínos; grãos sadios, limpos,

dessecados e moídos; de coloração vermelho intenso; com

aspecto cor, cheiro e sabor próprios; insento de materiais

estranhos a sua espécie; acondiionado em saco plástico

transparente, atóxico, resistente, hermeticamente vedado; em

pacotes de 01 kg.

25 R$ 4,950000 R$ 123,7525

PACOTE31028 Cominho moído - de primeira linha – - embalagem com no

máximo 15g - Deve apresentar cor, sabor e aroma

característicos. O produto devera estar em conformidade com

as leis especificas vigentes.

60 R$ 2,560000 R$ 153,6026

MAÇO31070 Couve manteiga, de 1ª qualidade, tamanho médio, talo verde,

inteiro, coloração uniforme (cor verde escuro), sem manchas,

firme e intacta. Isenta de material terroso, livre de sujidades,

parasitas e larvas, sem danos físicos.

150 R$ 4,060000 R$ 609,0027

UNIDADES31030 Extrato de tomate, pura polpa de tomate, de 1ª qualidade,

acondicionada em embalagem original de fábrica com

aproximadamente 850g.  Validade mínima de 6 meses.

Similar: Elefante, Quero.

200 R$ 12,360000 R$ 2.472,0028

PACOTE31032 Farinha de mandioca, torrada de 1 ª qualidade, acondicionado

em embalagem polipropileno transparente ou de papel

original de fábrica com 1kg.  Validade mínima de 6 meses.

Similar: Sol, Dallas, rosa branca.

200 R$ 7,530000 R$ 1.506,0029
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PACOTE31031 Farinha de milho. Embalagem contendo 500 gramas, com

identificação do produto, Marca do fabricante, data de

fabricação e prazo de validade.  Validade mínima de 6

meses.

250 R$ 5,210000 R$ 1.302,5030

PACOTE31033 Farinha de Trigo sem Fermento, embalagem com

identificação do produto de 1Kg, marca do fabricante, prazo

de validade e peso líquido.  Validade mínima de 6 meses.

300 R$ 4,330000 R$ 1.299,0031

PACOTE31034 Farinha para quibe, especial, acondicionado em embalagem

de polipropileno transparente original de fábrica com 500

gramas, aspecto granuloso fino.  Validade mínima de 6

meses.

200 R$ 5,670000 R$ 1.134,0032

QUILO31036 Feijão preto, tipo 1, primeira linha - pacote de 1 kg – o

produto devera estar em conformidade com as leis

especificas vigentes. Validade mínima de 6 meses após a

entrega. Similar: Paquito, Sakura.

150 R$ 8,930000 R$ 1.339,5033

QUILO31035 Feijão, tipo 1, carioquinha, acondicionado em embalagem

polipropileno transparente original de fábrica com 1kg, grãos

inteiros, aspecto brilhoso, liso.  Validade mínima de 6 meses.

Similar: Sakura, Paquito.

400 R$ 9,100000 R$ 3.640,0034

UNIDADES31037 Fermento em pó químico, acondicionado em lata de

aproximadamente 280 gramas. 1ª qualidade. Validade

mínima de 6 meses. Similar: Royal, Dona Benta, Dr. Oetker

150 R$ 9,400000 R$ 1.410,0035

UNIDADES31038 Fermento instantâneo para pão. Embalagem de no mínimo

10g. Com data de fabricação e validade de no mínimo

6meses.Similar: Fleischann, Dona Benta.

200 R$ 2,290000 R$ 458,0036

QUILO31089 Frango (coxinha da asa); fresco; de 1ª qualidade; com

aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e

parasitas; acondicionada em embalagem apropriada e sujeita

a verificação no ato da entrega.

250 R$ 14,910000 R$ 3.727,5037

PACOTE31039 Fubá de milho, acondicionado em embalagem plástica,

pacote com 1 kg., 1ª qualidade. Validade mínima de 6 meses.

150 R$ 4,480000 R$ 672,0038

PACOTE31040 Gelatina em pó sabores diversa, Com açúcar, aromatizante,

podendo ser adicionada de corantes naturais, acondicionados

em caixas limpas, íntegras e resistentes. A embalagem

deverá conter externamente os dados de identificação,

procedência, informações nutricional, número de lote,

quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima

de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Resolução - RE

nº 60 de 2002. Caixa com peso aproximado 30 g. Validade

mínima de 6 meses.

1200 R$ 2,940000 R$ 3.528,0039

QUILO31071 Laranja pera, madura, frutos de tamanho médio, no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie,

uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.

400 R$ 3,150000 R$ 1.260,0040

LITROS31041 Leite integral UHT 1 lt - líqüido, não podendo ser modificado e

nem ter origem ou procedência estrangeira . acondicionado

em embalagem de 01 litro, original de fábrica, tetra pack,

contendo no corpo da embalagem, especificação dos

ingredientes, informações do fabricante e data de

vencimento. o leite não deve apresentar cheiro azedo ou

rançoso. o produto devera ter registro no ministério da

agricultura e/ou ministério da saúde.

4000 R$ 6,160000 R$ 24.640,0041

QUILO31072 Limão Taiti, de 1ª qualidade, boa apresentação, uniforme,

inteiro, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho,

sem corpos estranhos ou terra aderidos a superfície externa.

60 R$ 8,550000 R$ 513,0042

PACOTE31042 Linhaça, farinha de linhaça marrom puras, livres de sujidades

e contaminastes. Embalagem apresentando externamente

dados de identificação, procedência, informações nutricionais,

número de lote, quantidade do produto, e número do registro

no Ministério da Agricultura, Data de validade mínima de 6

meses a contar da data de entrega do produto, contendo

500g de peso líquido .

30 R$ 12,140000 R$ 364,2043

QUILO31076 Maçã vermelha, nacional, frutos de tamanho médio — tp

100/135, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e

sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com

brilho.

600 R$ 7,860000 R$ 4.716,0044
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PACOTE31045 Macarrão, conchinha, semolado, acondicionado em

embalagem de polipropileno transparente ou caixas de papel

resistente original de fábrica com 500g. Validade mínima de 6

meses.

250 R$ 3,950000 R$ 987,5045

PACOTE31044 Macarrão, parafuso, semolado, acondicionado em

embalagem de polipropileno transparente ou caixas de papel

resistente original de fábrica com 500g. Validade mínima de 6

meses. Similar: Dallas, Galo, Dona Benta.

250 R$ 3,590000 R$ 897,5046

PACOTE31043 Macarrão, tipo spaghetti, massa com sêmola, de 1ª

qualidade, acondicionado em embalagem de polipropileno

transparente ou em caixas de papel resistente original de

fábrica com 01 kg. Validade mínima de 6 meses. Similar:

Dallas, Galo, Dona benta.

250 R$ 7,400000 R$ 1.850,0047

QUILO31073 Mamão formosa, de 1ª qualidade, boa apresentação,

uniforme, inteiro, sem ferimentos ou defeitos, sem corpos

estranhos ou terra aderidos a superfície externa.

250 R$ 5,580000 R$ 1.395,0048

QUILO31074 Mandioca raiz (sem casca), de 1ª primeira qualidade, tipo

branca/amarela, raízes grandes e uniformes, inteiras e não

fibrosa, perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor e

sabor próprios da variedade e espécie, grau de evolução e

tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação,

c/ausência de sujidades, parasitas e larvas aderentes à

superfície externa, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra

ou corpos estranhos e intactas. O transporte e a conservação

deverão estar em condições adequadas p/ o consumo.

150 R$ 6,030000 R$ 904,5049

PACOTE31047 Manjericão - de primeira linha – embalagem de 5g – folhas do

ocimumbasilicum. Deve apresentar aspecto de folha ovalada

e seca, cor verde-pardacenta, cheiro e sabor próprios. Devera

estar em conformidade com as leis especificas vigentes. A

embalagem devera estar de acordo com as leis vigentes

70 R$ 2,270000 R$ 158,9050

QUILO31046 Margarina vegetal, lipídio 65%, com sal, embalagem de 500

gramas, contendo a identificação do produto, marca do

fabricante, data de fabricação e prazo de validade.  Validade

mínima de 6 meses.Similar: Delicia, Perdigão, Doriana,

Primor.

200 R$ 7,270000 R$ 1.454,0051

UNIDADES31077 Melancia redonda, madura, peso aproximado de 15 quilos, no

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da

espécie, sem ferimentos ou defeitos

250 R$ 18,550000 R$ 4.637,5052

QUILO31075 Melão de 1ª qualidade. Redondo, casca lisa, graúdo, livre de

sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme

devendo ser bem firme e intacta.

250 R$ 5,950000 R$ 1.487,5053

UNIDADES31078 Milho verde, frescos, de ótima qualidade, macio, de coloração

uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito

estado de desenvolvimento. não serão permitidos danos que

lhe alterem a conformação e aparência. isento de sujidade,

insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações.

espigas com peso e tamnaho padrão, pacotes com 10

espigas.

150 R$ 8,570000 R$ 1.285,5054

PACOTE31048 Noz Noscada, embalagem de 30g, com identificação do

produto, Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de

validade

30 R$ 5,350000 R$ 160,5055

UNID31049 OLEO DE SOJA, de 1ª primeira qualidade, composição

básica: óleo de soja refinado e antioxidantes, deve ser

transparente, c/cheiro e sabor próprio, acondicionado em

embalagem original de fábrica, embalagem c/ 900 ml,

contendo externamente especificação do produto,

informações do fabricante, data de fabricação e prazo de

validade. O produto deverá ter registro no Ministério da

Agricultura e/ou Ministério da Saúde. (A embalagem não deve

estar amassada, estufada, ou conter perfurações, não deve

apresentar manchas escuras ou estarem enferrujadas,

principalmente nas costuras, no caso de latas).

6000 R$ 6,010000 R$ 36.060,0056

PACOTE31050 Orégano, embalagem contendo aproximadamente 10 gramas

com identificação do produto, marca do fabricante, data da

fabricação e prazo de validade.  Validade mínima de 6 meses

na data da entrega.

70 R$ 2,090000 R$ 146,3057
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DUZIA31051 Ovos de galinha, cor branca, tipo a (grande). 350 R$ 8,030000 R$ 2.810,5058

QUILO31090 Pão Francês; pesando aproximadamente 50g por unidade 600 R$ 19,000000 R$ 11.400,0059

QUILO31088 Peito de frango, sem osso, congelado, sem pele e sem

gordura, apresentando cor amarela rosada, sem

escurecimento ou manchas esverdeadas, acondicionado em

embalagem plástica, com registro no ministério da agricultura

- SIF., especificação do produto e data de vencimento

estampado na embalagem

300 R$ 13,700000 R$ 4.110,0060

UNIDADES31052 Peixe em conserva, tipo sardinha sólido, ingredientes óleo

comestível/água e sal, molho de tomate, prazo validade 15

meses 125g. Similar: Coqueiro, Gomes.

250 R$ 6,030000 R$ 1.507,5061

QUILO31079 Pêra de 1ª qualidade, casca lisa, livre de sujidades, parasitas

e larvas, tamanho e coloração uniforme devendo ser bem

firme e intacta.

150 R$ 11,130000 R$ 1.669,5062

QUILO31080 Pimentão – cor verde, amarela vermelha, tamanho médio,

tenros, sem manchas e com coloração uniforme e com brilho,

turgentes, firmes e bem desenvolvidos sem ferimentos ou

defeitos. Livres de terra corpos estranhos.

80 R$ 10,270000 R$ 821,6063

PACOTE31053 Polvilho doce. Empacotado em plástico atóxico, isento de

bolores, substâncias nocivas, odores e sabor estranhos ao

seu aspecto normal-Embalagem de 01 kg.Validade mínima

de 6 meses.

250 R$ 8,180000 R$ 2.045,0064

UNIDADES31081 Repolho tipo verde, tamanho médio, primeira, com peso

aproximado de 1 kg, cabeças fechadas, sem ferimentos ou

defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme.

250 R$ 4,010000 R$ 1.002,5065

PACOTE31054 Sal refinado, iodado, embalagem de l Kg com identificação do

produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso

líquido. Validade mínima de 6 meses.

150 R$ 3,050000 R$ 457,5066

QUILO31083 Tangerina ponkan o produto deverá estar de acordo com a

nta 17 (decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece

classificação extra, ótima qualidade, sem defeitos sérios,

apresentando tamanho e coloração uniforme, com polpa e

casca firmes e intactas, sem manchas ou defeitos, nem

danos físicos e/ou mecânicos, ser originário de plantas

sadias, destinado ao consumo "in natura", estar fresca.

pertencer as classes 62 a 70 (calibre entre 62 e 74 mm). livre

de sujidades, parasitas e larvas. devendo ser bem

desenvolvida e madura, com suco. deverá atender aos

padrões microbiológicos da rdc n°12, de 02/01/01 da anvisa,

instrução normativa conjunta sarc/anvisa/inmetro n°9, de

12/11/02, e do ceagesp, decreto n°6268 de 22/11/07-ma e lei

n°9972 de 25/05/00 - anvisa.

150 R$ 5,050000 R$ 757,5067

QUILO31082 Tomate, tipo santa cruz, tamanho médio, segunda, com

aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou

defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e

brilho.

300 R$ 6,910000 R$ 2.073,0068

BANDEJA31084 Vagem sem danificações físicas, casca integra, com cor,

sabor e aroma característicos da espécie. isenta de

substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos de

defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. peso e tamanho

padrão.

60 R$ 16,630000 R$ 997,8069

LITROS31055 Vinagre de álcool, garrafa de 1 litro, não amassada, rotulado

com data de fabricação, validade e lote. Validade mínima de

1 ano a contar da data de entrega;

80 R$ 3,530000 R$ 282,4070

Qtde de Itens......:

70Valor Global........: 203.215,95

70
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