
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31 
ADENDO AO PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2019  

O MUNICÍPIO DE SIDROLANDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, com 
autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por intermédio do Setor de 
Licitações e Contratos e do Pregoeiro Oficial TORNA PÚBLICO o Adendo à licitação abaixo: 

PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2019.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3603/2019 

A) CORREÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA:  

ONDE  SE Lt: 

ITEM PRODUTOS UNID. QUANT.  
VALOR 

UNIT  
VALOR TOTAL 

01 

Açúcar Cristal  Pct  2kg — sacarose 
de cana-de-açúcar, cor branco tipo 
1, isento de matéria terrosa, livre 
de umidade e fragmentos 
estranhos, acondicionado em 
embalagem plástica resistente 
original de fábrica, contendo  
externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, 
data de fabricação e prazo de 
validade. 0 produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. 

PCT  7.800 R$ 3,65 R$ 28.470,00 

02 

Arroz  Pct  5kg — Branco, tipo 1 
subgrupo polido, classe longo fino, 
sem glúten, conteúdo minimo de 
90% de grãos inteiros, máximo de  
14% de umidade, que contenha na 
porção de 50 grama mínimo de 37 
gramas. 

PCT  7.800 R$ 11.51 R$ 89.778,00 

03 

Feijão Carioca Tipo 1 novo, 
constituído de grãos inteiros e 
sãos, intacta sem avarias, livre de 
parasitas, substâncias nocivas e  
odores estranhos. Prazo de 
validade de 06 meses com data a 
entrega. Embalagem de 01kg. 

PCT  7.800 R$ 3,49 R$ 27.222,00 

04  

Café  Pct  500grama5 — Torrado e 
moído, isento de matéria terrosa, 
fungos ou parasitas, livre de 
umidade e de fragmentos 
estranhos, embalado à vácuo puro, 
acondicionado em 500g. 0 produto 
deverá ter selo de pureza e 
qualidade da ABIC — Associação 

PCT  7.800 R$ 7,39 R$ 57.642,00 





Brasileira da Indústria do Café, 
registro no Ministério da Saúde e 
atender a Portaria 451/97 do 
Ministério da Saúde e da 
Resolução 12f78 da CNNPA — 
Comissão Nacional de Normas e 
Padrões p/ Alimentos. Embalagem 
contendo identificação do produto, 
informações do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

05 

Sal Refinado  Pct  1kg Sal Refinado 
— Tipo iodado, refinado, em 
embalagem plástica, atóxica, isenta 
de mofo, substância nocivas e 
odores estranhos. Prazo de 
validade de 06 meses a partir da 
data da entrega. 

KG 3.900 R$ 0,88 R$ 3.432,00 

06 

Farinha de Trigo Pct 1kg — la  

qualidade, seca, beneficiada, 
aspecto granuloso fino, isenta de 
matéria terrosa, fungos ou 
parasitas e livre de umidade e 
fragmentos estranhos, 
acondicionada em embalagem 
original de fábrica, em polipropileno 
transparente ou papel, contendo 
externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, 
data de fabricação e prazo de 
validade. 0 produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. 

KG 7.800 R$ 2,09 R$ 16.302,00 

07  

Macarrão Espaguete Pct  
500gramas tipo 2, a base de 
farinha de trigo comum, e ovo, 
embalagem com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo 
de validade e peso liquido. 

PCT  7.800 R$ 1,85 R$ 14.430,00 

08 

Extrato de Tomate 340gramas — 
simples concentrado, preparado 
com frutos maduros, escolhidos, 
sãos, sem pele e sementes. Isento 
de fermentações e não indicar 
processamento defeituoso. Conter 
adição de açúcar de 1% e 5% de 
cloreto de sódio. 

UNID 7.800 R$ 1,93 R$ 15.054,00 

09 

Óleo de soja Refinado Tipo 1, 
900m1 — la primeira qualidade, 
composição básica: óleo de soja 
refinado e antioxidantes, deve ser 
transparente, c/ cheiro e sabor 
próprio, acondicionado em 
embalagem original de fábrica, 
contendo externamente 
especificação do produtos, 
informações do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 0 
produto deverá ter registro no 

LITRO 11.700 R$3,23 R$ 37.791,00 





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). 

10 

Farinha de Fubá - Amarelo fino, 
enriquecido de ferro e ácido fólico, 
isento de mofo, parasitas e 
substâncias nocivas e odores 
estranhos. Prazo de validade de 06 
meses a partir com data da 
entrega. Embalagem 1kg. 

KG 

3.900 R$ 1,30 R$5.070,00 

11 
Farinha de mandioca Torrada Tipo 
3 1kg Grupo Farinha Seca, 
Subgrupo Fina, Classe Branca. 

KG 3.900 R$ 3,23 R$ 12.597,00 

12 

Sardinha 130gramas, peso 
drenado 83grama5, contendo: 
cavalinha, água de constituição ao 
próprio suco, óleo comestível e sal. 
Não contem glúten. Com  registro 
no Ministério da Agricultura 
SIF/DIPOA, sob o n°0015/249, 
conservas Rubi S.A, Fábrica de 
Conservas de Pescado. 

UNID 11.700 R$3,50 R$40.950,00 

13 

Fermento Químico 100gramas —  la  
primeira qualidade, acondicionado 
embalagem original de fábrica, 
contendo externamente 
especificação do produto, 
informações do fabricante, data da 
fabricação e prazo de validade. 0 
produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. 

LATA 3.900 R$2,10 R$8.190,00 

14 

Papel Higiênico  (PCT  4 Rolo c/ 
30mts cada) Folha simples, cor 
extra branco, picotado, gofrado 
(texturizado), e de boa qualidade, 
não reciclado, de alta absorção, 
macio e suave, sem Papel Toalha 
Perfume, fabricado c/ fibra 
celulóstica 100% virgem,  
acondicionado em embalagem 
plástica original de fábrica, pacote 
c/ 04 (quatro) rolos e 30m x 10cm 
cada, constando externamente 
especificação do produto e 
informações do fabricante. (100% 
CELULOSE) 

PCT  15.600 R$2,35 R$36.660,00 

15 
Sabão em Barra neutro glicerinado, 
embalagem de 1kg, com 5 
unidades e 200gr cada unidade. 

UNID 3.900 R$ 3,93 R$ 15.327,00 

16 
Creme Dental 90grama5 em pasta 
ou gel. Sabor menta, contendo em 
sua composição: carbonato de 

UNID 3.900 R$ 1,45 R$ 5.655,00 



cálcio e flúor entre 1.100 e 1.200  
PPM, acondicionado em 
embalagem flexível original do 
fabricante com no minimo 
90grama5, constando 
externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, 
marca comercial, procedência de 
fabricação e prazo de validade 
estampados na embalagem. 0 
produto deverá ser certificado pelo 
ABO — Associação Brasileira de 
Odontologia. 

17 
Sabonete em Barra Glicerina 
Neutro com aproximadamente 90 
gramas cada. 

UNID 11.700 R$ 0,93 R$ 10.881,00 

VALOR TOTAL R$ 424.164,00 

ANEXO I-A 
COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS 

Cada Cesta será composta dos seguintes itens: 

ITEM PRODUTOS UNID. QUANT.  
VALOR 

UNIT  

VALOR TOTAL 

01  

Açúcar Cristal  Pct  2kg — sacarose 
de cana-de-açúcar, cor branco 
tipo 1, isento de matéria terrosa, 
livre de umidade e fragmentos 
estranhos, acondicionado em 
embalagem plástica resistente 
original de fábrica, contendo 
externamente especificação do 
produto, informações do 
fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. 0 produto 
deverá ter registro no Ministério 
da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. 

PCT  02 R$ 3,65 R$ 7,30 

02 

Arroz  Pct  5kg — Branco, tipo 1 
subgrupo polido, classe longo 
fino, sem glúten, conteúdo 
minimo de 90% de grãos inteiros,  
máximo de 14% de umidade, que 
contenha na porção de 50 grama 
mínimo de 37 gramas. 

PCT  02 R$ 11.51 R$ 23,02 

03 

Feijão Carioca Tipo 1 novo, 
constituído de grãos inteiros e 
sãos, intacta sem avarias, livre de 
parasitas, substâncias nocivas e  
odores estranhos. Prazo de 
validade de 06 meses com data a 
entrega. Embalagem de 01kg. 

PCT  02 R$ 3,49 R$ 6,98 





04  

Café  Pct  500gramas — Torrado e 
moido, isento de matéria terrosa, 
fungos ou parasitas, livre de 
umidade e de fragmentos 
estranhos, embalado 6 vácuo 
puro, acondicionado em 500g. 0 
produto deverá ter selo de pureza 
e qualidade da ABIC — 
Associação Brasileira da Indústria 
do Café, registro no Ministério da 
SaCide e atender a Portaria 
451/97 do Ministério da Saúde e 
da Resolução 12/78 da CNNPA — 
Comissão Nacional de Normas e 
Padrões ID/ Alimentos. 
Embalagem contendo 
identificação do produto, 
informações do fabricante, data 
de fabricação e prazo de 
validade. 

PCT  02 R$ 7,39 R$ 14,78 

05 

Sal Refinado Pct 1kg Sal 
Refinado — Tipo iodado, refinado, 
em embalagem plástica, atóxica, 
isenta de mofo, substância 
nocivas e odores estranhos. 
Prazo de validade de 06 meses a 
partir da data da entrega. 

KG 01 R$ 0,88 R$ 0,88 

06 

Farinha de Trigo  Pct  1kg —  la  
qualidade, seca, beneficiada, 
aspecto granuloso fino, isenta de 
matéria terrosa, fungos ou 
parasitas e livre de umidade e 
fragmentos estranhos, 
acondicionada em embalagem 
original de fábrica, em 
polipropileno transparente ou 
papel, contendo externamente 
especificação do produto, 
informações do fabricante, data 
de fabricação e prazo de 
validade. 0 produto deverá ter 
registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. 

KG 02 R$ 2,09 R$ 4,18 

07  

Macarrão Espaguete Pct  
500gramas tipo 2, a base de 
farinha de trigo comum, e ovo, 
embalagem com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso liquido. 

PCT  02 R$ 1,85 R$ 3,70 

08 

Extrato de Tomate 340gramas — 
simples concentrado, preparado 
com frutos maduros, escolhidos, 
sãos, sem pele e sementes. 
Isento de fermentaçÕes e não 
indicar processamento 
defeituoso. Conter adição de 
açúcar de 1% e 5% de cloreto de 

UNID 02 R$ 1,93 R$ 3,86 





sódio. 

09 

Óleo de soja Refinado Tipo 1, 
900m1 —  la  primeira qualidade, 
composição básica: óleo de soja 
refinado e antioxidantes, deve ser 
transparente, c/ cheiro e sabor 
próprio, acondicionado em 
embalagem original de fábrica, 
contendo externamente 
especificação do produtos, 
informações do fabricante, data 
de fabricação e prazo de 
validade. 0 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). 

UNID 03 R$ 3,23 R$ 9,69 

10 

Farinha de Fubá - Amarelo fino, 
enriquecido de ferro e ácido 
fólico, isento de mofo, parasitas e 
substâncias nocivas e odores 
estranhos. Prazo de validade de 
06 meses a partir com data da 
entrega. Embalagem 1kg. 

KG 01 R$ 1,30 R$ 1,30 

11 
Farinha de mandioca Torrada 
Tipo 3 1kg Grupo Farinha Seca, 
Subgrupo Fina, Classe Branca. 

KG 01 R$3,23 R$3,23 

12 

Sardinha 130gramas, peso 
drenado 83gramas, contendo: 
cavalinha, água de constituição 
ao próprio suco, óleo comestivel 
e sal. Não contem glúten. Com  
registro no Ministério da 
Agricultura SIF/DIPOA, sob o 
n°0015/249, conservas Rubi S.A, 
Fábrica de Conservas de 
Pescado. 

UNID 03 R$ 3,50 R$ 10,50 

13 

Fermento Químico 100gramas — 
1a primeira qualidade, 
acondicionado embalagem 
original de fábrica, contendo 
externamente especificação do 
produto, informações do 
fabricante, data da fabricação e 
prazo de validade. 0 produto 
deverá ter registro no Ministério 
da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. 

UNID 01 R$2,10 R$2,10 



14 

Papel Higiênico  (PCT  4 Rolo c/ 
30mts cada) Folha simples, cor 
extra branco, picotado, gofrado 
(texturizado), e de boa qualidade, 
não reciclado, de alta absorção, 
macio e suave, sem Papel Toalha 
Perfume, fabricado c/ fibra 
celulóstica 100% virgem,  
acondicionado em embalagem 
plástica original de fábrica, pacote 
c/ 04 (quatro) rolos e 30m x 10cm 
cada, constando externamente 
especificação do produto e 
informações do fabricante. (100% 
CELULOSE) 

PCT  04 R$ 2,35 R$ 9,40 

15 

Sabão em Barra neutro 
glicerinado, embalagem de 1kg, 
com 5 unidades e 200gr cada 
unidade. 

UNID 01 R$ 3,93 R$ 3,93 

16 

Creme Dental 90gramas em 
pasta ou gel. Sabor menta, 
contendo em sua composição: 
carbonato de cálcio e flúor entre 
1.100 e 1.200 PPM,  
acondicionado em embalagem 
flexivel original do fabricante com 
no minimo 90grama5, constando 
externamente especificação do 
produto, informações do 
fabricante, marca comercial, 
procedência de fabricação e 
prazo de validade estampados na 
embalagem. 0 produto deverá 
ser certificado pelo ABO — 
Associação Brasileira de 
Odontologia. 

UNID 01 R$ 1,45 R$ 1,45 

17 
Sabonete em Barra Glicerina 
Neutro com aproximadamente 90 
gramas cada. 

UNID 03 R$ 0,93 R$ 2,79 

VALOR TOTAL R$ 109,09 

LEIA-SE: 

ITEM PRODUTOS UNID. QUANT.  
VALOR 

UNIT  

VALOR TOTAL 

01 

Açúcar Cristal  Pct  2kg — sacarose de 
cana-de-açúcar, cor branco tipo 1, isento 
de matéria terrosa, livre de umidade e 
fragmentos estranhos, acondicionado em 
embalagem plástica resistente original de  
fábrica, contendo externamente 
especificação do produto, informações do 
fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 0 produto deverá ter registro no 

PCT  7.800 R$ 3,65 R$ 28.470,00 



Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde. 

02  

Arroz  Pct  5kg — Branco, tipo 1 subgrupo 
polido, classe longo fino, sem glúten, 
conteúdo mínimo de 90% de grãos 
inteiros, máximo de 14% de umidade, que 
contenha na porção de 50 grama minimo 
de 37 gramas. 

PCT  7.800 R$ 11.51 R$ 89.778,00 

03  

Feijão Carioca Tipo 1 novo, constituído de 
grãos inteiros e sãos, intacta sem avarias, 
livre de parasitas, substâncias nocivas e 
odores estranhos. Prazo de validade de 
06 meses com data a entrega. 
Embalagem de 01kg. 

PCT  7.800 R$ 3,49 R$ 27.222,00 

04 

Café  Pct  500grama5 — Torrado e moído, 
isento de matéria terrosa, fungos ou 
parasitas, livre de umidade e de 
fragmentos estranhos, embalado à vácuo 
puro, acondicionado em 500g. 0 produto 
deverá ter selo de pureza e qualidade da 
ABIC — Associação Brasileira da Indústria 
do Café, registro no Ministério da Saúde e  
atender a Portaria 451/97 do Ministério da 
Saúde e da Resolução 12/78 da CNNPA 
— Comissão Nacional de Normas e 
Padrões p/ Alimentos. Embalagem 
contendo identificação do produto, 
informações do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

PCT  7.800 R$ 7,39 R$ 57.642,00 

05 

Sal Refinado  Pct  1kg Sal Refinado — Tipo 
iodado, refinado, em embalagem plástica, 
atóxica, isenta de mofo, substância 
nocivas e odores estranhos. Prazo de 
validade de 06 meses a partir da data da 
entrega. 

KG 3.900 R$ 0,88 R$ 3.432,00 

06 

Farinha de Trigo  Pct  1kg —  la  qualidade, 
seca, beneficiada, aspecto granuloso fino, 
isenta de matéria terrosa, fungos ou 
parasitas e livre de umidade e fragmentos 
estranhos, acondicionada em embalagem 
original de fábrica, em polipropileno 
transparente ou papel, contendo 
externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 0 produto 
deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

KG 7.800 R$ 2,09 R$ 16.302,00 

07 

Macarrão Espaguete  Pct  500grama5 tipo 
2, a base de farinha de trigo comum, e 
ovo, embalagem com identificação do  
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso liquido. 

PCT  7.800 R$ 1,85 R$ 14.430,00 

08 

Extrato de Tomate 340grama5 — simples 
concentrado, preparado com frutos 
maduros, escolhidos, sãos, sem pele e 
sementes. Isento de fermentações e não 
indicar processamento defeituoso. Conter 
adição de açúcar de 1% e 5% de cloreto 

UNID 7.800 R$ 1,93 R$ 15.054,00 





de sódio.  

09 

Oleo  de soja Refinado Tipo 1, 900m1 —  la  

primeira qualidade, composição básica: 
óleo de soja refinado e antioxidantes, 
deve ser transparente, c/ cheiro e sabor 
próprio, acondicionado em embalagem 
original de fábrica, contendo 
externamente especificação do produtos, 
informações do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 0 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). 

LITRO 11.700 R$ 3,23 R$ 37.791,00 

10 

Farinha de Fubá - Amarelo fino
' 

enriquecido de ferro e ácido fólico, isento 
de mofo, parasitas e substâncias nocivas 
e odores estranhos. Prazo de validade de 
06 meses a partir com data da entrega. 
Embalagem 1kg. 

KG 

3.900 R$ 1,30 R$ 5.070,00 

11 
Farinha de mandioca Torrada Tipo 3 1kg 
Grupo Farinha Seca, Subgrupo Fina, 
Classe Branca. 

KG 3.900 R$ 3,23 R$ 12.597,00 

12 

Sardinha 130gramas, peso drenado 
83gramas, contendo: cavalinha, água de 
constituição ao próprio suco, óleo 
comestível e sal. Não contem glúten. Com  
registro no Ministério da Agricultura 
SIF/DIPOA, sob o n°0015/249, conservas 
Rubi S.A, Fábrica de Conservas de 
Pescado. 

UNID 11.700 R$ 3,39 R$ 39.663,00 

13 

Fermento Químico 100gramas — la  

primeira qualidade, acondicionado 
embalagem original de fábrica, contendo 
externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, data da 
fabricação e prazo de validade. 0 produto 
deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

LATA 3.900 R$ 2,10 R$ 8.190,00 

14  

Papel Higiênico  (PCT  4 Rolo Cl 30mts 
cada) Folha simples, cor extra branco, 
picotado, gofrado (texturizado), e de boa 
qualidade, não reciclado, de alta 
absorção, macio e suave, sem Papel 
Toalha Perfume, fabricado c/ fibra 
celulóstica 100% virgem, acondicionado 
em embalagem plástica original de 
fábrica, pacote c/ 04 (quatro) rolos e 30m 
x 10cm cada, constando externamente 
especificação do produto e informações 
do fabricante. (100% CELULOSE) 

PCT  15.600 R$ 2,35 R$ 36.660,00 

15 
Sabão em Barra neutro glicerinado, 
embalagem de 1kg, com 5 unidades e 
200gr cada unidade. 

UNID 3.900 R$ 3,93 R$ 15.327,00 

16 Creme Dental 90gramas em pasta ou gel. UNID 3.900 R$ 1,45 R$ 5.655,00 





Sabor menta, contendo em sua 
composição: carbonato de cálcio e flúor 
entre 1.100 e 1.200  PPM,  acondicionado 
em embalagem flexivel original do 
fabricante com no mínimo 90grama5, 
constando externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, marca 
comercial, procedência de fabricação e 
prazo de validade estampados na 
embalagem. 0 produto deverá ser 
certificado pelo ABO — Associação 
Brasileira de Odontologia. 

17 
Sabonete em Barra Glicerina Neutro com 
aproximadamente 90 gramas cada. 

UNID 11.700 R$ 0,93 R$ 10.881,00 

VALOR TOTAL R$ 424.164,00 

ANEXO I-A 

composIÇÃo DAS CESTAS BÁSICAS 

Cada Cesta será composta dos seguintes itens: 

ITEM PRODUTOS  UN ID.  QUANT.  
VALOR 

UNIT  

VALOR TOTAL 

01  

Açúcar Cristal  Pct  2kg — sacarose 
de cana-de-açúcar, cor branco 
tipo 1, isento de matéria terrosa, 
livre de umidade e fragmentos 
estranhos, acondicionado em 
embalagem plástica resistente 
original de fábrica, contendo 
externamente especificação do 
produto, informações do 
fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. 0 produto 
deverá ter registro no Ministério 
da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. 

PCT  02 R$ 3,65 R$ 7,30 

02 

Arroz  Pct  5kg — Branco, tipo 1 
subgrupo polido, classe longo 
fino, sem glúten, conteúdo 
minimo de 90% de grãos inteiros,  
máximo de 14% de umidade, que 
contenha na porção de 50 grama 
mínimo de 37 gramas. 

PCT  02 R$ 11.51 R$ 23,02 

03 

Feijão Carioca Tipo 1 novo, 
constituído de grãos inteiros e 
sãos, intacta sem avarias, livre de 
parasitas, substâncias nocivas e  
odores estranhos. Prazo de 
validade de 06 meses com data a 
entrega. Embalagem de 01kg. 

PCT  02 R$ 3,49 R$ 6,98 





04  

Café  Pct  500gramas — Torrado e 
moído, isento de matéria terrosa, 
fungos ou parasitas, livre de 
umidade e de fragmentos 
estranhos, embalado à vácuo 
puro, acondicionado em 500g. 0 
produto deverá ter selo de pureza 
e qualidade da ABIC — 
Associação Brasileira da Indústria 
do Café, registro no Ministério da 
Saúde e atender a Portaria 
451/97 do Ministério da Saúde e 
da Resolução 12/78 da CNNPA — 
Comissão Nacional de Normas e 
Padrões ID/ Alimentos. 
Embalagem contendo 
identificação do produto, 
informações do fabricante, data 
de fabricação e prazo de 
validade. 

PCT  02 R$ 7,39 R$ 14,78 

05 

Sal Refinado Pct 1kg Sal 
Refinado — Tipo iodado, refinado, 
em embalagem plástica, atóxica, 
isenta de mofo, substância 
nocivas e odores estranhos. 
Prazo de validade de 06 meses a 
partir da data da entrega. 

KG 01 R$ 0,88 R$ 0,88 

06 

Farinha de Trigo  Pct  1kg —  la  
qualidade, seca, beneficiada, 
aspecto granuloso fino, isenta de 
matéria terrosa, fungos ou 
parasitas e livre de umidade e 
fragmentos estranhos, 
acondicionada em embalagem 
original de fábrica, em 
polipropileno transparente ou 
papel, contendo externamente 
especificação do produto, 
informações do fabricante, data 
de fabricação e prazo de 
validade. 0 produto deverá ter 
registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. 

KG 02 R$ 2,09 R$ 4,18 

07  

Macarrão Espaguete Pct  
500gramas tipo 2, a base de 
farinha de trigo comum, e ovo, 
embalagem com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso liquido. 

PCT  02 R$ 1,85 R$ 3,70 

08 

Extrato de Tomate 340grama5 — 
simples concentrado, preparado 
com frutos maduros, escolhidos, 
sãos, sem pele e sementes. 
Isento de fermentaçÕes e não 
indicar processamento 
defeituoso. Conter adição de 
açúcar de 1% e 5% de cloreto de 

UNID 02 R$ 1,93 R$ 3,86 





sódio. 

09 

Óleo de soja Refinado Tipo 1, 
900m1 — ia primeira qualidade, 
composição básica:  oleo  de soja 
refinado e antioxidantes, deve ser 
transparente, c/ cheiro e sabor 
próprio, acondicionado em 
embalagem original de fábrica, 
contendo externamente 
especificação do produtos, 
informações do fabricante, data 
de fabricação e prazo de 
validade. 0 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). 

UNID 03 R$ 3,23 R$ 9,69 

10 

Farinha de Fubá - Amarelo fino, 
enriquecido de ferro e ácido 
folico, isento de mofo, parasitas e 
substâncias nocivas e odores 
estranhos. Prazo de validade de 
06 meses a partir com data da 
entrega. Embalagem 1kg. 

KG 01 R$ 1,30 R$ 1,30 

11 
Farinha de mandioca Torrada 
Tipo 3 1kg Grupo Farinha Seca, 
Subgrupo Fina, Classe Branca. 

KG 01 R$3,23 R$3,23 

12 

Sardinha 130gramas, peso 
drenado 83grama5, contendo: 
cavalinha, água de constituição 
ao próprio suco,  oleo  comestível 
e sal. Não contem glúten. Com  
registro no Ministério da 
Agricultura SIF/DIPOA, sob o 
n°0015/249, conservas Rubi S.A, 
Fábrica de Conservas de 
Pescado. 

UNID 03 R$ 3,39 R$ 10,17 

13 

Fermento Químico 100gramas — 
1a primeira qualidade, 
acondicionado embalagem 
original de fábrica, contendo 
externamente especificação do 
produto, informações do 
fabricante, data da fabricação e 
prazo de validade. 0 produto 
deverá ter registro no Ministério 
da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. 

UNID 01 R$2,10 R$2,10 





PREGOEIRO 

14 

Papel Higiênico  (PCT  4 Rolo c/ 
30mts cada) Folha simples, cor 
extra branco, picotado, gofrado 
(texturizado), e de boa qualidade, 
não reciclado, de alta absorção, 
macio e suave, sem Papel Toalha 
Perfume, fabricado Cl fibra 
celulóstica 100% virgem,  
acondicionado em embalagem 
plástica original de fábrica, pacote 
Cl 04 (quatro) rolos e 30m x 10cm 
cada, constando externamente 
especificação do produto e 
informações do fabricante. (100% 
CELULOSE) 

PCT  04 R$ 2,35 R$ 9,40 

15 

Sabão em Barra neutro 
glicerinado, embalagem de 1kg, 
com 5 unidades e 200gr cada 
unidade. 

UNID 01 R$3,93 R$3,93 

16 

Creme Dental 90gramas em 
pasta ou gel. Sabor menta, 
contendo em sua composição: 
carbonato de cálcio e flúor entre 
1.100 e 1.200 PPM,  
acondicionado em embalagem 
flexivel original do fabricante com 
no minimo 90grama5, constando 
externamente especificação do 
produto, informações do 
fabricante, marca comercial, 
procedência de fabricação e 
prazo de validade estampados na 
embalagem. 0 produto deverá 
ser certificado pelo ABO — 
Associação Brasileira de 
Odontologia. 

UNID 01 R$ 1,45 R$ 1,45 

17 
Sabonete em Barra Glicerina 
Neutro com aproximadamente 90 
gramas cada. 

UNID 03 R$ 0,93 R$ 2,79 

VALOR TOTAL R$ 108,76 

Diante das alterações fica alterada a data e local da entrega dos envelopes: A 
documentação e propostas deverão ser entregues até o dia 19 de Agosto de 2019, na Rua 
São Paulo, 964, Centro - Sidrolândia-MS. 

ADE ILSON TEIXEIRA DE MATOS 
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