CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2019
PROCESSO Nº. 23347.014621.2019-73
DISPENSA 21/2019
RESULTADO

A Comissão de Licitação, instituída pela Portaria nº 61, de 30 de setembro de 2019,
referente a Chamada Pública 001/2019 (Aquisição de Produtos para Alimentação
Escolar para o IFMS campus Corumbá), torna público, após habilitação dos
participantes e avaliação das amostras dos itens, o resultado final dos produtos a
serem adquiridos através certame:

Item

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

Fornecedor

CPF/CNPJ

Total do
Item

Item

1

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

PA TAQUARAL

cabotiã, de 1ª
qualidade, in
natura, tamanho e
coloração
uniforme, polpa
firme, livre de
sujidades,
parasitas, larvas,
resíduo de
fertilizante.
Deverá estar em
perfeito estado
para consumo,
madura, sem
defeitos graves
amassado,
murcho,
deformado,
descolorado,
queimado de sol,
com manchas,
rachaduras,
injúrias por
pragas ou
doenças.
Embalada em
sacos de
polietileno,
transparentes,
atóxico e intacto.

Kg

CPF/CNPJ

Total do
Item

ABÓBORA,

como podridão,

Fornecedor

409,09

497.338.771-15

R$
1.251,82

Item

2

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

PA TAQUARAL

maço, de 1ª
qualidade, in
natura, tamanho e
coloração
uniforme, bem
desenvolvido,
tenro, livre de
folhas
danificadas,
sujidades,
parasitas, larvas,
resíduo de
fertilizante.
Deverá estar em
perfeito estado
para consumo,
graves como
podridão,
amassado,
murcho,
deformado,
descolorado,
queimado de sol,
com manchas,
rachaduras,
injúrias por
pragas ou
doenças.
Embalado em
sacos de
polietileno,
transparentes,
atóxico e intacto.

Kg

CPF/CNPJ

Total do
Item

AGRIÃO, em

sem defeitos

Fornecedor

47,73

497.338.771-15

R$
1.071,48

Item

3

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

ASSOC.

em pé, de 1ª

APICULTORES

qualidade, in
natura, tamanho e
coloração
uniforme, bem
desenvolvida,
tenra, livre de
folhas externas
danificadas,
sujidades,
parasitas, larvas,
resíduo de
fertilizante.
Deverá estar em
perfeito estado
para consumo,
graves como
podridão,
amassado,
murcho,
deformado,
descolorado,
queimado de sol,
com manchas,
rachaduras,
injúrias por
pragas ou
doenças.
Embalada em
sacos de
polietileno,
transparentes,
atóxico e intacto.

Kg

CPF/CNPJ

Total do
Item

ALFACE, crespa,

sem defeitos

Fornecedor

102,27

13.697.781/000167

R$
1.360,23

Item

4

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

DESERTO

sem réstia, bulbo
inteiriço, de 1ª
qualidade, in
natura, tamanho e
coloração
uniforme, livre de
sujidades,
parasitas, larvas.
Deverá estar em
perfeito estado
para consumo,
sem defeitos
graves como
amassado,
murcho,
deformado,
descolorado, com
manchas,
rachaduras,
injúrias por
pragas ou
doenças.
Embalado em
sacos de
polietileno,
transparentes,
atóxico e intacto.

Kg

CPF/CNPJ

Total do
Item

ALHO, branco,

podridão,

Fornecedor

75,00

X

X

Item

5

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

DESERTO

agulhinha, longo
fino polido, sem
glúten, contendo
mínimo de 90%
de grãos inteiros,
isento de matéria
terrosa, pedras,
fungos ou
parasitas, livre de
umidade. Com
rendimento após
o cozimento de no
mínimo 2,5 vezes
a mais do peso
antes da cocção,
devendo também
apresentar
grãos íntegros e
soltos após
cozimento.
Rotulagem
contendo, no
mínimo, o nome
do fabricante e do
produto, o CNPJ
do fabricante, o
número do lote, a
data de fabricação
e a data ou prazo
de validade.
Embalagem de
polietileno
transparente,
original de fábrica
com peso líquido
de 5 kg.

Kg

CPF/CNPJ

Total do
Item

ARROZ, tipo 1,

coloração branca,

Fornecedor

1875,00

X

X

Item

6

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

DESERTO

especial – fresca,
de primeira, em
pencas,
apresentando
tamanho, cor e
conformação
uniforme, em
condições
adequadas para
consumo
imediato, bem
desenvolvida,
com polpa íntegra
e firme, sem
danos físicos e
mecânicos
oriundos do
manuseio e
apresentar grau
de maturação tal
que permita
suportar a
manipulação, o
transporte e a
conservação em
condições
adequadas para o
consumo mediato
e imediato, em
quantidades de
acordo com o
cronograma de
entrega. Deverão
estar devidamente
acondicionadas
em caixas de
madeira ou
embalagens.

CPF/CNPJ

Total do
Item

Banana Nanica

transporte. Deverá

Fornecedor

284,00

X

X

Item

7

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

PA TAQUARAL

boa qualidade,
tamanho e
coloração
uniforme, firme e
intacta, sem
lesões de origem
física ou
mecânica
(rachaduras,
perfurações,
cortes),
acondicionada em
caixa de madeira
(495 x 355 x 220
mm), pesando
aproximadamente
13kgs, e suas
deverão estar de
acordo com a
Resolução RDC
272/05, com
padrões de
embalagem da
Instrução
Normativa
Conjunta N 9, de
12/11/02, (SARC,
ANVISA,
INMETRO),
produto sujeito a
verificação no ato
da entrega aos
procedimentos
administrativos
determinados
pela ANVISA.

Kg

CPF/CNPJ

Total do
Item

Berinjela comum,

condições

Fornecedor

150,00

497.338.771-15

R$
549,00

Item

8

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

DESERTO

primeira
qualidade,
tamanho médio,
pesando entre
cem a duzentos
gramas a
unidade, estar
fisiologicamente
desenvolvida,
limpa, com
coloração própria,
livre de danos
mecânicos,
fisiológicos,
pragas e doenças
e estar em
perfeitas
condições de
conservação e
maturação.

Kg

CPF/CNPJ

Total do
Item

Cebola de

bem formada,

Fornecedor

150,00

X

X

Item

9

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

ASSOC.

maço, de 1ª

APICULTORES

qualidade, in
natura, tamanho e
coloração
uniforme, livre de
sujidades,
parasitas, larvas,
resíduo de
fertilizante.
Deverá estar em
perfeito estado
para consumo,
sem defeitos
graves como
amassado,
murcho,
deformado,
descolorado,
queimado de sol,
com manchas,
rachaduras,
injúrias por
pragas ou
doenças.
Embalada em
sacos de
polietileno,
transparentes,
atóxico e intacto.

Kg

CPF/CNPJ

Total do
Item

CEBOLINHA, em

podridão,

Fornecedor

97,50

13.697.781/000167

R$
1.106,63

Item

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

PA TAQUARAL

natura, grupo
Nantes ou
Kuroda, classe 14
ou 18 ou 22,
admitindo-se até
de classes,
pertencentes à
classe
imediatamente
superior, numa
mesma
embalagem.

Kg

CPF/CNPJ

Total do
Item

10 Cenoura in

10/% de mistura

Fornecedor

48,00

497.338.771-15

R$
228,96

Item

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

DESERTO

mandioca. Grupo
seca, subgrupo
fina, tipo 1.
Produto obtido
dos processos de
ralar e torrar a
mandioca. Branca
ou amarela, isenta
de matéria
terrosa, fungos ou
parasitos e livre
de umidade e
fragmentos
estranhos. O
produto deverá
estar em
conformidade com
nº 263, de
22/09/2005, da
ANVISA/ MS.
Rotulagem
contendo, no
mínimo, o nome
do fabricante e o
do produto, o
CNPJ do
fabricante, o
número do lote, a
data de fabricação
e a data ou prazo
de validade.
Embalagem
primária em
pacotes de
polietileno, com
peso líquido de
500 g.

Pct
500g

CPF/CNPJ

Total do
Item

11 FARINHA, de

a Resolução RDC

Fornecedor

150,00

X

X

Item

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

Fornecedor

CPF/CNPJ

Total do
Item

12 Feijão Carioca,

SIDNEI VIEIRA

Tipo 1 - novo,

960.115.301-25

DE SOUZA

grãos inteiros,

R$
3.402,00

aspecto brilhoso,
liso, isento de
matéria terrosa,
pedras ou corpos

Kg

600,00

estranhos, fungos
ou parasitas e
livre de umidade.
Embalagem em
pacotes de 1 kg.
13 Goiaba vermelha -

DESERTO

fresca, ter atingido
o grau máximo no
tamanho
especificado
(T08-12), aroma,
cor e sabor
próprios da
espécie e
variedade. Deverá
apresentar grau
de maturação tal
que permita
suportar a
manipulação, o
transporte e a
conservação em
condições
adequadas para o
consumo mediato
e imediato. Não
serão permitidos
defeitos de
natureza física ou
mecânica, que
afete a sua
aparência; a
casca e a polpa
deverão estar
intactas e firmes.

Kg

166,00

X

X

Item

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

DESERTO

de 1ª qualidade,
in natura,
tamanho e
coloração
uniforme, polpa
firme, livre de
sujidades,
parasitas, larvas,
resíduo de
fertilizante.
Deverá estar em
perfeito estado
para consumo,
madura, sem
como podridão,
amassado,
murcho,
deformado,
descolorado,
queimado de sol,
com manchas,
rachaduras,
injúrias por
pragas ou
doenças.
Embalada em
sacos de
polietileno,
transparentes,
atóxico e intacto.

Kg

CPF/CNPJ

Total do
Item

14 LARANJA, pera,

defeitos graves

Fornecedor

126,00

X

X

Item

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

PA TAQUARAL

de primeira
qualidade,
semimaduro,
tamanho médio,
peso mínimo de
um quilograma a
unidade, fresco,
deve apresentar
as características
do cultivar bem
definidas, estar
desenvolvido,
bem formado,
limpo, com
coloração própria,
livre de danos
mecânicos,
fisiológicos,
pragas e doenças
e estarem em
perfeitas
condições de
conservação e
maturação.

Kg

CPF/CNPJ

Total do
Item

15 Mamão formosa

fisiologicamente

Fornecedor

525,00

497.338.771-15

R$
1.674,75

Item

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

DESERTO

T12-15 - fresca,
ter atingido o grau
máximo no
tamanho
especificado,
aroma, cor e
sabor próprios da
espécie e
variedade. Deverá
apresentar grau
de maturação tal
que permita
suportar a
manipulação, o
transporte e a
conservação em
condições
consumo mediato
e imediato. Não
serão permitidos
defeitos de
natureza física ou
mecânica, que
afete a sua
aparência; a
casca e a polpa
deverão estar
intactas e firmes.
Deverão estar
devidamente
acondicionadas
em sacos
plásticos
resistentes ou
embalagens
teladas.

Kg

CPF/CNPJ

Total do
Item

16 Manga Palmer

adequadas para o

Fornecedor

351,00

X

X

Item

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

Fornecedor

CPF/CNPJ

Total do
Item

17 MAXIXE, de 1ª

ASSOC.

qualidade, in

APICULTORES

natura, tamanho e

13.697.781/000167

R$
1.049,98

coloração
uniforme, polpa
firme, livre de
sujidades,
parasitas, larvas,
resíduo de
fertilizante.
Deverá estar em
perfeito estado
para consumo,
sem defeitos
graves como
podridão,
amassado,

Kg

77,09

murcho,
deformado,
descolorado,
queimado de sol,
com manchas,
rachaduras,
injúrias por
pragas ou
doenças.
Embalada em
sacos de
polietileno,
transparentes,
atóxico e intacto
18 MEL, de abelha,
in natura, em
estado líquido,
cristalizado ou
parcialmente
cristalizado.
Produto
alimentício
produzido pelas
abelhas melíferas,
a partir do néctar

ASSOC.
APICULTORES

13.697.781/000167

R$
628,60

das flores e/ ou
Item exsudatos
Descrição
sacarínicos de

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

poderá ser
adicionado de
açúcares e/ou
outras
substâncias que
alterem a sua
composição
original.
contendo, no
mínimo, o nome
do fabricante e o
do produto, o
CNPJ do
fabricante, o
número do lote, a
data de fabricação
e a data ou prazo
de validade e o
carimbo de
inspeção do SIF/
DIPOA (Sistema
de Inspeção
Federal) ou SIE
(Sistema de
Inspeção
Estadual) ou SIM
(Sistema de
Inspeção
Municipal).
Embalagem
transparente,
atóxica.

Kg

CPF/CNPJ

Total do
Item

plantas. Não

Rotulagem

Fornecedor

17,50

Item

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

PA TAQUARAL

de primeira
qualidade,
tamanho médio,
não murcha, estar
desenvolvida,
bem formada,
estar em perfeitas
condições de
conservação e
maturação.

Kg

CPF/CNPJ

Total do
Item

19 Melancia, fresca,

fisiologicamente

Fornecedor

386,00

497.338.771-15

R$
706,38

Item

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

ASSOC.

de 1ª qualidade,

APICULTORES

in natura,
tamanho e
coloração
uniforme, polpa
firme, livre de
sujidades,
parasitas, larvas,
resíduo de
fertilizante.
Deverá estar em
perfeito estado
para consumo,
maduro, sem
defeitos graves
amassado,
murcho,
deformado,
descolorado,
queimado de sol,
com manchas,
rachaduras,
injúrias por
pragas ou
doenças.
Embalado em
sacos de
polietileno,
transparentes,
atóxico e intacto.

Kg

CPF/CNPJ

Total do
Item

20 MELÃO, amarelo,

como podridão,

Fornecedor

200,00

13.697.781/000167

R$
1.244,00

Item

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

DESERTO

branco ou de cor,
casca limpa,
íntegra, sem
manchas ou
deformações.
Rotulagem
contendo, no
mínimo, o nome
do fabricante e o
do produto, o
CNPJ do
fabricante, o
número do lote, a
data ou prazo de
carimbo de
inspeção do SIF/
DIPOA (Sistema
de Inspeção
Federal) ou SIE
(Sistema de
Inspeção
Estadual) ou SIM
(Sistema de
Inspeção
Municipal).
Embalagem de
polietileno ou
papelão com 12
unidades.

Dúzia

CPF/CNPJ

Total do
Item

21 OVO, classe A,

validade e o

Fornecedor

252,27

X

X

Item

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

PA TAQUARAL

natura de primeira
qualidade, fresco,
compacto e firme,
apresentando
tamanho uniforme
e suficientemente
desenvolvido,
estando livre de
enfermidade,
defeitos graves
que alterem a
conformação e
lesões de origem
física/mecânica
(rachaduras,
perfurações,
cortes). Deverão
estar
acondicionados
em embalagens
teladas, em
quantidades de
acordo com o
cronograma de
entrega.

Kg

CPF/CNPJ

Total do
Item

22 Pimentão in

aparência, sem

Fornecedor

127

497.338.771-15

R$
763,27

Item

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

DESERTO

de 1ª qualidade,
in natura,
tamanho e
coloração
uniforme, livre de
sujidades,
parasitas, larvas,
resíduo de
fertilizante.
Deverá estar em
perfeito estado
para consumo,
madura, sem
defeitos graves
amassado,
murcho,
deformado,
descolorado,
queimado de sol,
com manchas,
rachaduras,
injúrias por
pragas ou
doenças.
Embalada em
sacos de
polietileno,
transparentes,
atóxico e intacto.

Kg

CPF/CNPJ

Total do
Item

23 Poncã, tangerina,

como podridão,

Fornecedor

100,00

X

X

Item

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

ASSOC.

primeira (boa

APICULTORES

qualidade),
tamanho e
coloração
uniformes, sem
danos físicos e
mecânicos
oriundos de
transporte,
(rachaduras e
cortes),
acondicionado em
caixa de madeira
220mm), e suas
condições
deverão estar de
acordo com a
NTA-14 (decreto
12486 de
20/10/78), com os
padrões de
embalagem da
Instrução
Normativa
Conjunta N 9, de
12/11/02, (SARC,
ANVISA,
INMETRO)

Kg

CPF/CNPJ

Total do
Item

24 Quiabo liso, de

(495 x 355 x

Fornecedor

218,18

13.697.781/OOO167

R$
1.786,91

Item

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

Fornecedor

CPF/CNPJ

Total do
Item

25 RABANETE, de
1ª qualidade, in

PA TAQUARAL

497.338.771-15

PA TAQUARAL

497.338.771-15

R$
1.892,73

natura, tamanho e
coloração
uniforme, livre de
sujidades,
parasitas, larvas,
resíduo de
fertilizante.
Deverá estar em
perfeito estado
para consumo,
sem defeitos
graves como
podridão,
amassado,

Kg

272,73

murcho,
deformado,
descolorado,
queimado de sol,
com manchas,
rachaduras,
injúrias por
pragas ou
doenças.
Embalado em
sacos de
polietileno,
transparentes,
atóxico e intacto
26 Repolho branco,
vegetal in natura,
tipo: couve repolho branco,
aplicação:
alimentar.
Apresentação:
completa, madura,
firme e de folhas
bem unidas e
íntegras, não
espigada. Sem
rachaduras,

R$
1.006,36

manchas,

Unid.
Item podridão ou
Quant.
Descrição
Forn.
deformações. Cor:

verde claroesbranquiçado.
Bem
desenvolvido,
tamanho unitário,
peso e grau de
maturidade
adequados. Isento
de insetos, larvas
ou parasitas, bem
como de danos
por estes
provocados,
conforme
Resolução 12/78
da CNNPA. Com
pouco tempo de
estocagem.
Entregues em
embalagens ou a
granel, desde que
convenientemente
protegidas. São
admitidos
pequenos rasgos
nas folhas
exteriores,
pequenas
contusões e leves
cortes na parte
superior.

Kg

272,73

Valor
Fornecedor

CPF/CNPJ

Total do
Item

Item

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

ASSOC.

maço, de 1ª

APICULTORES

qualidade, in
natura, tamanho e
coloração
uniforme, bem
desenvolvida,
tenra, livre de
folhas
danificadas,
sujidades,
parasitas, larvas,
resíduo de
fertilizante.
Deverá estar em
perfeito estado
para consumo,
graves como
podridão,
amassado,
murcho,
deformado,
descolorado,
queimado de sol,
com manchas,
rachaduras,
injúrias por
pragas ou
doenças.
Embalada em
sacos de
polietileno,
transparentes,
atóxico e intacto.

Kg

CPF/CNPJ

Total do
Item

27 RÚCULA, em

sem defeitos

Fornecedor

102,27

13.697.781/000167

R$
1.411,36

Item

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

ASSOC.

de 1ª qualidade,

APICULTORES

in natura,
tamanho e
coloração
uniforme, livre de
sujidades,
parasitas, larvas,
resíduo de
fertilizante.
Deverá estar em
perfeito estado
para consumo,
sem defeitos
graves como
amassado,
murcho,
deformado,
descolorado,
queimado de sol,
com manchas,
rachaduras,
injúrias por
pragas ou
doenças.
Embalada em
sacos de
polietileno,
transparentes,
atóxico e intacto.

Kg

CPF/CNPJ

Total do
Item

28 SALSA, em maço,

podridão,

Fornecedor

97,50

13.697.781/000167

R$
975,00

Item

Descrição

Unid.
Forn.

Valor
Quant.

Fornecedor

CPF/CNPJ

Total do
Item

29 TOMATE, salada,

PA TAQUARAL

de 1ª qualidade,

497.338.771-15

R$
790,36

in natura,
tamanho e
coloração
uniforme, livre de
sujidades,
parasitas, larvas,
resíduo de
fertilizante.
Deverá estar em
perfeito estado
para consumo,
sem defeitos
graves como
podridão,

Kg

143,18

amassado,
murcho,
deformado,
descolorado,
queimado de sol,
com manchas,
rachaduras,
injúrias por
pragas ou
doenças.
Embalado em
sacos de
polietileno,
transparentes,
atóxico e intacto.
VALOR TOTAL: R$
22.899,82
O prazo para recursos será de 02 (dois) dias úteis a contar desta publicação (dia 21 a 22/10), dirigido à
Comissão, através do endereço: IFMS campus Corumbá, localizado na Rua Pedro de Medeiros, SN,
Popular

Velha,

79310-110,

Corumbá/MS

(Coordenação

de

Materiais)

ou

pelo

e-mail:

comat.cb@ifms.edu.br , a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de cinco dias úteis, ou nesse
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado

Gisele Maria Barbosa da Cruz e Oliveira
Coordenadora de Materiais
Apoio PNAE/COMAT
Portaria nº 61, de 30 de setembro de 2019
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