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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

41° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO 
BATALHÃO GENERAL XAVIER CURADO 

MAPA DE ADJUDICAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA N° 01/2018 - NUP: 0080577.00002737/2018-14 

O Objeto da presente licitação é a quisição de gêneros alimentícios de agricultores 

familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei n.° 11.326, de 2006, 

por meio da modalidade Compra Institucional, do PAA, para atender a necessidade de alimentação 

dos alunos do Programa Forças no Esporte (PROFESP) do 41° Batalhão de Infantaria Motorizado. 

Para tanto, foi confeccionado o seguinte mapa, em que constam os vencedores e os 

valores ofertados por eles: 

5 

Ord 
Descrição 

Unidade 
Valor De 

Referência 
(R$) 

Vencedor Quantidade 
Ofertada 

Valor  Ofertado 

1 

ALFACE 	CRESPA 	VERDE, 
PESO, UNITÁRIO DE 250 a 400g: 
coloração verde, grau de crocância 
médio e sem formação de cabeça, 
devendo 	o 	lote 	apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e 
coloração, não apresentar os defeitos 
podridão, passada, murcha, mancha 
na folha interna ou com virose. 

kg 17,43 COOPFA 
S 

200 17,43 

2 

BANANA 	MAÇA 	DE 
PRIMEIRA, 
COMPRIMENTO MAIOR 
QUE 10cm e DIAMÊTRO 
MAIOR 	QUE 	30mm: 
coloração da casca amarelo 
pálido, espessura fina e polpa 
branca, 	o 	lote 	deverá 
apresentar 	homogeneidade 
visual de tamanho e coloração, 
não apresentar defeitos como: 
passada, 	dano por praga e 
podridão. 

kg 

, 

7,15 COOPFA 
S 

180 7,15 

3 
BATATA 	COMUM 
LAVADA, 	 COM 
DIÂMETRO 

kg 7,39 - - - 

VINICIUS 



EQUATORIAL ENTRE 42 
a 69mm: média e uniforme, 
não 	apresentar 	os 	defeitos 
aparentes 	 como 
esverdeamento, arroxeamento, 
broteamento, 	rachadura, 
podridão e os defeitos internos 
como: coração oco, negro e 
mancha de chocolate, 	deve 
estar 	isenta 	de 	excesso 	de 
substancias terrosas, sujidades, 
corpos estranhos aderidos a 
superfície externa. 

( 

t 

...1U- 

\ 

4 

BETERRABA, EXTRA A 
(COM DIÂMETRO ENTRE 
50 e 90mm): formato globular, 
casca com coloração vermelho 
arroxeado, 	o 	lote 	deverá 
apresentar 	homogeneidade 
visual de tamanho e coloração, 
não 	apresentar 	os 	defeitos 
podridão, passado, murcho e 
ferimento. 

kg 5,88 
COOPFA 

s 200 5,88 

5 

BEBIDA 	, . LACTEN 
MORANGO/PÊSSEGO, 
POTE 	100g: 	elaborado 	a 
partir de 	leite reconstituído, 
leite em pó integral, açúcar, 
fermentos lácteos, polpa de 
frutas, 	conservante, 
estabilizante, 	aromatizante, 
acidulante, 	conservado 	e 
transportado em temperatura 
entre 	1 	e 	10°C, 	colorido 
artificialmente, 	embalagem 
primária pote plástico lacrado 
e acondicionado em bandeja 
plástica lacrada. 

. 	. 

iP000te 
g 

. 

4,58 
COOPFA 

S 
150 4,58 

6 

CEBOLA 	AMARELA, 
GRAUDA, 	COM 
DIÂMETRO 
EQUATORIAL ACIMA DE 
71mm: graúda, com diâmetro 
equatorial entre 71 e 90mm, 
apresentando 	casca 	com 
coloração amarela e polpa com 
coloração branca, o lote deverá 
apresentar 	homogeneidade 
visual de tamanho e coloração, 
não 	apresentar 	os 	defeitos 
brotado, ferimento, perda de 
catafilo interno ou podridão. 

kg 6,66 - - - 



7 

CEBOLINHA, ESPECIAL, 
EM MAÇO 500 kg: peso 
unitário 500 gramas, com os 
seus 	bulbos 	brancos 	e 
alongados e suas folhas verdes, 
compridas 	e 	cilíndricas, 
devendo 	o 	lote 	apresentar 
homogeneidade 	visual 	de 
tamanho 	e 	coloração, 	não 
apresentar 	defeitos 	como 
aparência amarelada. 

Maço 
500g 

14,16 
COOPFA 

S 
70 

F 	. 

14,16 

8 

CENOURA 	NANTES, 
EXTRA 	A 	(COM 
COMPRIMENTO ACIMA 
DE 	16cm): 	casca 	com 
coloração 	alaranjada escura, 
textura lisa, formato cilíndrico 
e coração pouco evidente, o 
lote 	devera 	apresentar 
homogeneidade 	visual 	de 
tamanho 	e 	coloração, 	não 
apresentar 	os 	defeitos 
podridão, 	dano, . por 	praga, 
murcho, 	ferimento,. : ontbro  
verde 	ou 	roxo, 	lenhoso, 
deformação 	grave 	ou 
quebrado. 

Maço 
500g 

679 , 
COOPFA 

S 
200 6,79 

9 

COENTRO, EXTRA, EM 
MAÇO 500 kg: peso unitário 
500 	gramas, 	folhas 	com 
coloração 	verde brilhante 	e 
forte aroma, devendo o lote 
apresentar 	homogeneidade 
visual de tamanho e coloração, 
não apresentar defeitos como 
murcho ou amarelado. 

Maço 
500g 

14,16 
COOPFA 

S 
70 14,16 

10 

DOCE 	DE 	LEITE 
SIMPLES, 	POTE 	300g 
composto de leite, açúcar e 
outros 	ingredientes 
permitidos, 	apresentando 
consistência 	firme, 	cor 
castanho caramelado e sabor 
doce característico, isento de 
sabores e 	odores 	estranhos, 
embalagem primária plástica. 

Pote 
300g 

686 , 
COOPFA 

s 50 6,86 

11 

FARINHA DE MANDIOCA 
AMARELA, 	CLASSE 
FINA, TIPO 1: ligeiramente 
torrada, amarela, grupo seca, 
classe fina, tipo 1, isenta de 

Kg 10,50 COOPFA 
S 

90 10,50 

vi.)%,10 



ou fermentação, devendo 
se apresentar limpa e seca, 
embalagem 	primária 	saco 
plástico 	atóxico 	e 
hermeticamente fechado. 

insetos, 	matérias 	estranhas, FL. 
mofo \—..C.k.- 

_  

i - 
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12 

LARANJA, PERA, COM 
DIÂMETRO MAIOR QUE 
71mm: 	formato 	esférico, 
casca com coloração 	verde 
alaranjada, textura levemente 
áspera e ausência de umbigo, o 
lote 	devera 	apresentar 
homogeneidade 	visual 	de 
tamanho 	e 	coloração, 	não 
apresentar 	os • 	defeitos 
podridão, 	dano 	por 	praga, 
ferimento, murcho e imaturo. 

kg 3,96 
COOPFA 

s 100 3,96 

13 

MANDIOCA 
PROCESSADA, BRANCA, 
EM 	 TOLETE, 
CONGELADA: embalada em 
saco plástico esterilizado em 
atmosfera 	modificada, 
higienizada, corte em tolete, 
aproximadamente 6 a 8cm de 
comprimento 	e 	congelada, 
com aspecto 	cor, 	cheiro 	e 
sabor próprio, firme e intacta, 
livre de fertilizantes sujidades, 
parasitas e larvas. 

ç 	: 	. 	• 
' 

Pacote 
1 kg 

... . 	: 

5,53 
COOPFA 

S 
100 5,53 

14 

MEL: produzido por abelhas a 
partir do néctar das flores, livre 
de açúcares, aditivos ou outras 
substancias que alterem a sua 
composição 	original, 	com 
sabor e aroma de acordo com 
sua origem e cor variando de 
quase incolor a pardo-escura, 
não devendo ter indícios de 
fermentação, 	embalagem 
primária 	apropriada 	e 
hermeticamente fechada. 

Frasco 
lkg 

4030 , 
COOPFA 

S 
60 40,30 

15 

MELÂNCIA 	COMUM, 
REDONDA E GRAUDA 
(PESO UNITÁRIO MAIOR 
QUE 	10kg): 	com 	polpa 
vermelha 	e 	presença 	de 
sementes, 	devendo 	o 	lote 
apresentar 	homogeneidade 
visual de tamanho e coloração, 

kg 20,63 
COOPFA 

s 80 20,63 

tov*-tct 
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não apresentar defeitos como 
podridão, passado, amassado, 
ferido, oco, imaturo, queimado 
de 	sol 	grave, 	com 	virose, 
deformação grave ou polpa 
branca. 

ft.-. ,.. 
fri.• 

_ 

16 

MELÃO AMARELO, PESO 
UNITÁRIO, ACIMA DE 
I kg: 	formato 	ovalado 	a 
elíptico, 	com 	casca 	pouco 
rugosa a rugosa e 	de cor 
amarelada 	e 	polpa 	branco- 
esverdeada a creme, devendo o 
lote 	 apresentar 
homogeneidade 	visual 	de 
tamanho 	e 	coloração, 	não 
apresentar 	os 	defeitos 
podridão, passado, imaturo ou 
ferido. 

, 

kg 7,94 - - - 

17 

MILHO 	VERDE 
ESPECIAL 	(ESPIGA), 
PESO UNITÁRIO DE 200 a 
350g: sabor adocicado, com  
coloração verde-clara da palha 
e 	amarelo-clara 	do 	grão, 
devendo 	o 	lote 	apresentar 
homogeneidade 	visual 	de 
tamanho 	e 	coloração, 	não 
apresentar 	defeitos 	como 
passado, podre ou danificado 
por pragas. 

. 	, 	, 

kg 

,, 	•„. 	. 	, 
' 

7,58 
COOPFA 

S 100 7,58 

18 

MORANGO 	CAMINO 
REAL, 	DIÂMETRO 
UNITÁRIO MAIOR QUE 
35 mm: com textura firme e 
sabor doce, devendo o lote 
apresentar 	homogeneidade 
visual de tamanho e coloração, 
não apresentar defeitos como 
imaturo, 	podridão, 	passado, 
ferido, com deformação grave 
ou ausência de cálice e sépalas. 

Bandeja 
250g 7,93 

COOPFA 
S 

150 7,93 

19 

OVO 	DE 	GALINHA, 
VERMELHO OU BRANCO 
e GRANDE: 	pesando no 
mínimo 	55 	gramas 	por 
unidade, isento de sujidades, 
fungos e substancias tóxicas, 
não quebrado, acondicionado 
em embalagem apropriada. 

Cartela 
30 Unid 

1608 , 
COOPFA 

S 
300 16,08 

r"Forem 
eotA,911) v lAll c't u3  



20 

PEPINO CAIPIRA, EXTRA 
AA 	(COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 13cm): casca 
lisa com coloração verde clara, 
textura da polpa macia, o lote 
deverá 	 apresentar 
homogeneidade 	visual 	de 
tamanho 	e 	coloração, 	não 
apresentar 	os 	defeitos 
podridão, 	ferimento, 
deformação 	grave, 	passado, 
virose e murcho. 

kg 7,26 
COOPFA 

S 
200 

Fl..... 
....ck 

7,26 

21 

PIMENTÃO 	VERDE, 
EXTRA 	A, 	COM 
COMPRIMENTO ACIMA 
DE 12cm: apresentando casca 
e polpa com coloração verde e 
formato cônico a retangular, o 
lote 	deverá 	apresentar 
homogeneidade 	visual 	de 
tamanho 	e 	coloração, 	não 
apresentar 	os 	defeitos 
podridão, 	ferimento, 
deformação grave, murcho ou 
virose. 

kg 10,96 
COOPFA 

S 
70 10,96 

22 

POLPA 	DE 	FRUTA 
CONGELADA, 	SABOR 
ACEROLA: obtida da parte 
comestível da fruta, com teor 
mínimo de sólidos solúveis de 

Unidade 
1 kg 28,63 

, 

- - - 
5,50 	brix, 	sabor 	acido 
característico, aroma próprio e 
cor variando de amarelo a 
vermelho, 	conservada 	e 
transportada em temperatura 
recomendada de -5°C até - 
18°C, 	embalagem 	primária 
plástica e atóxica. 

23 

POLPA 	DE 	FRUTA 
CONGELADA, 	SABOR 
CAJU: 	obtida 	da 	parte 
comestível do pedúnculo da 
fruta, com teor mínimo de 
sólidos solúveis de 10° brix, 
sabor 	levemente 	ácido 
adstringente, aroma próprio e 
cor variando de branco ao 
amarelado, 	conservada 	e 
transportada em temperatura 
recomendada de -5°C até - 
18°C, 	embalagem 	primária 
plástica e atóxica. 

Unidade 
1 kg 

28,63 - - - 

ft4-er~ Vinliciltõ 



24 

PEÇAS DE 	1 	a 4 kg: 
transportado e conservado em 
temperatura não 	superior a 
8°C, embalado em plástico 
inviolável e selado a vácuo. 

kg 

QUEIJO, 	MUÇARELA,  

33,56 
COOPFA 

S 100  

_ 

25 

REPOLHO VERDE LISO, 
PESO 	POR 	UNIDADE 
ACIMA 	DE 	1,5kg: 
apresentando 	coloração 	das 
folhas verde e textura lisa, o 
lote 	deverá 	apresentar 
homogeneidade 	visual 	de 
tamanho 	e 	coloração, 	não 
apresentar os defeitos como: 
ferimento, podridão e dano por 
praga. 

kg 6,46 
COOPFA 

S 
100 6,46 

26 

RUCULA 	DA 	TERRA, 
FOLHA LARGA, MAÇO 
500 kg: com coloração verde 
escura e sabor suave, o lote 
devera 	 apresentar 
homogeneidade 	visual 	de 
tamanho 	e 	coloração, 	não 
apresentar os defeitos como 
amarelado e murcho. 

Maço 
500 kg 13'53  

COOPFA 
S 

50 13,53 

27 

SALSA, 	SALSINHA, 
MAÇO 500 kg: com folhas 
alternas, pinadas de coloração 
verde 	intenso, 	com 	odor 
característico, devendo o lote 
apresentar 	homogeneidade 
visual de tamanho e coloração, 
não 	apresentar 	os 	defeitos 
amarelado ou murcho. 

Maço 
500 kg 13'33  

COOPFA 
S 

50 13,33 

28 

TOMATE SALADA, COM 
PESO UNITÁRIO MAIOR 
QUE 90 GRAMAS: com grau 
de maturação maduro, o lote 
deverá 	 apresentar 
homogeneidade 	visual 	de 
tamanho 	e 	coloração, 	não 
apresentar 	os 	defeitos 
podridão, 	passado, 	virOse, 
dano 	por praga, 	ferimento, 
queimado de sol grave ou 
imaturo. 

kg 7,66 
COOPFA 

s 150 7,66 

29 

VAGEM 	MANTEIGA, 
EXTRA 	 A 
(COMPRIMENTO ENTRE 
12 	e 	15cm): 	casca 	com 

kg 15,29 
COOPFA 

S 50 15,29 

(fc"Pr-x 



JANI E Á  SSIS FIIGU 
Presidente da COOPFA 

esbranquiçada, 	com 	perfil 
semi-arqueado e presença de 

coloração 	 verde  

rk - 
fio, o lote devera apresentar  
homogeneidade 	visual 	de . 
tamanho 	e 	coloração, 	não 
apresentar 	os 	defeitos 
ferimento, murcho, podridão e 
passado. 

Jatai-GO, 10 de julho de 2018. 
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