
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

550  BATALHÃO DE INFANTARIA 
(InfGu Fx da BA 11851) 

BATALHÃO DIONISIO CERQUEIRA 

DESPACHO: 

1. Homologo a presente adjudicação. 

2. Publique-se em 	de ,q A'\ o de 2020. 
MAPA DE ADJUDICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA N° 01/2020 

RODRIGO ~ITO NICOLINI - TEN CEL 
Ordena dor e Despesas do 55° BI 

LICITANTE EMPRESA CNPJ 

1 Associação dos Produtores Unidos pela Agricultura Familiar - ASPRUNAF 20.938.500/0001-86 

2 Cooperativa dos Apicultores e Agricultores Familiares do Norte de Minas - COOPEMAPI 25.246.765/0001-37 



N° 
ITEM 

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

ADJUDICAÇÃO 

PREÇO R$ 
QTD 

UNITÁRIO 	GLOBAL 

LICITANTE 
VENCEDOR 

Abacate - grande, limpo sem sujidade de primeira qualidade, extra, in natura, 
1 apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transpor te e consumo; 800 R$ 5,55 R$ 4.440,00 

isento de parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.  

2 
Abobrinha italiana (verde), de primeira qualidade, com pedúnculo, casca brilhante, 

800 R$ 2,89 R$ 2.312,00 1 
consistência firme 

Banana 	da 	terra 	acondicionada 	em 	embalagem 	plástica, 	flexível, 	atóxica, 500 
resistentes e transparentes. - - - 

Banana espécie banana- maçã, de primeira qualidade, in natura, polpa branca, bem 
500 

aromática, de sabor característico, frutos isentos de traumatismos - - - 

Batata inglesa lavada lisa de primeira compacta e firme sem lesões de origem 
1.400 - - - 

física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser graúda 

Brócolis japonês, de primeira qualidade, safra nova, bem formada, sem danos 
6 físicos e mecânicos oriundos no manuseio e transporte, em perfeitas condições de 800 - - - 

conservação  

Café, tipo torrado, apresentação pó, tipo embalagem almofada, características 
adicionais selo de pureza da abic 

2 00 - - - 

Cebola amarela não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho 
8 médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, 1.200 - - - 

intactas, firmes e bem desenvolvidos  

9 Cenoura vermelha, in natura, sem sinais de desidratação, fresca e cor uniforme 1.600 R$ 2,89 R$ 4.624,00 1 

10 
Cheiro verde in natura, composição coentro e cebolinha, variedades coentro 

440 
verdão, variedades cebolinha todo ano - - - 

II 

1.! 



11 Chuchu in natura, variedades verde, espécie comum 900 R$ 2,89 R$ 2.60 1,00 1 

12 
Condimento, apresentação natural, matéria-prima alho, aspecto físico em dente 

540 R$ 11,80 R$ 6.372,00 2 
descascado, tipo branco, aplicação uso culinário 

Couve flor - hortaliça fresca, limpa, escovada, coloração uniforme, isenta de 
13 sujidades, 	insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos á superfície 500 R$ 6,49 R$ 3.245,00 1 

externa. Fresco, sem sinais de desidratação, cor verde uniforme. 

14 
Creme de alho sem sal. Embalagem: Validade vigente de pelo menos 80% do 

440 R$ 9,16 R$ 4.030,40 2 
prazo na data da entrega. 

15 
Doce leite, ingredientes leite/açúcar/glicose e bicabornato de sódio, ingredientes 

800 R$ 17,00 R$ 13.600,00 2 
adicionais coco e chocolate 

16 
Farinha mandioca, apresentação torrada, tipo grupo seca, tipo subgrupo fina, tipo 

200 - - - 
classe amarela, tipo 2 

17 Feijão, tipo 1, tipo classe carioca, prazo validade 180 (empacotado) dias 600 - - - 

18 Feijão, tipo 1, tipo classe guandu, prazo validade 180 (empacotado) dias 200 - - - 

19 Feijão, tipo 1, tipo classe verde, prazo validade 180 (empacotado) dias 200 - - - 

20 Fruta - concentrado! polpa - fruta - concentrado / polpa, goiaba. 2.040 R$ 11,10 R$ 22.644,00 2 

1,1!r, 
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21 
Fruta in natura, tipo abacaxi, espécie pérola 

1.200 R$ 4,20 R$ 5.040,00 

22 
Fruta in natura, tipo ameixa, espécie nacional 

450 - - - 

23 
Fruta in natura, tipo banana nanica, classificação especial primeira linha. 

500 - - - 

24 
Fruta in natura, tipo banana, espécie prata, fresca, aplicação alimentar, de primeira 
qualidade. 800 - - - 

25 Fruta in natura, tipo goiaba, espécie comum 350 - - - 

26 Fruta in natura, tipo goiaba, espécie vermelha, aplicação uso culinário 350 - - - 

27 Fruta in natura, tipo kiwi 250 - - - 

28 Fruta in natura, tipo laranja, espécie pera, aplicação alimentar 2.400 R$ 2,40 R$ 5.760,00 1 

29 Fruta in natura, tipo limão, espécie taiti 2.000 R$ 3,00 R$ 6.000,00 1 

30 
Fruta in natura, tipo maçã, espécie red fruta in natura, tipo maçã, espécie fuji, de P 
qualidade 

1400 - - - 

Ii 
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31 Fruta in natura, tipo mamão, espécie formosa 600 R$ 3,19 R$ 1.914,00 1 

32 Fruta in natura, tipo manga, espécie haden 300 - - - 

33 Fruta in natura, tipo maracujá, espécie doce 800 - - - 

34 Fruta in natura, tipo melão, espécie comum 600 R$ 4,40 R$ 2.640,00 

Fruta 	in 	natura, 	tipo 	morango, 	espécie 	comum, 	características 	adicionais 
classificação: A 

400 R$ 11,23 R$ 4.492,00 2 

36 Fruta in natura, tipo pera, espécie nacional 2400 - - - 

37 Fruta in natura, tipo pêssego, espécie nacional 250 - - - 

38 Fruta in natura, tipo uva, espécie Itália, aplicação uso culinário 450 - - - 

39 Fruta in natura, tipo uva, espécie rubi 450 - - - 

40 
Geleia fruta, tipo fruta morango, ingredientes polpa fruta/água/açúcar e ácido 
cítrico, prazo validade 1 ano. 500G 500 R$67 

' . 

R$ 2 835 00 
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41 Legume in natura, tipo abóbora, espécie moranga 900 - - - 

42 Legume in natura, tipo batata baroa, características adicionais extra 1.300 - - - 

Legume in natura, tipo batata doce especial, espécie rosada, fresco, de primeira 
qualidade, características adicionais porte médio/grande. 

1.200 
- - - 

44 Legume in natura, tipo beterraba, espécie comum 1.600 R$ 2,89 R$ 4.624,00 1 

45 Legume in natura, tipo mandioca, espécie comum 1.200 - - - 

46 Legume in natura, tipo pepino, espécie comum 1.400 - - - 

47 Legume in natura, tipo pimentão, espécie amarelo 400 R$ 9,50 R$ 3.800,00 1 

48 Legume in natura, tipo pimentão, espécie vermelho 400 R$ 7,30 R$ 2.920,00 1 

49 Legume in natura, tipo tomate, espécie salada 2.000 - - - 

50 Manteiga, tipo extra, composição com sal. 500G 500 R$ 18,60 R$ 9.300,00 2 
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Maxixe verde - fresco e íntegro, deverá apresentar grau de maturação sem a cor 
51 amarela, de tamanho uniforme e sabor próprio, livres de sujidades, parasitas ou 300 - - - 

larvas 

52 
Melancia - fresca, não deverá apresentar danos de origem fisica ou mecânica que 

2.000 R$ 1,47 R$ 2.940,00 2 afete sua aparência. 

Mexerica ponkan - no ponto de servir. Coloração uniforme, casca intacta, com 
600 R$ 2,89 R$ 1 734 00 1 brilho, sem ferimentos ou defeitos. 

Milho verde em espiga - produto com apresentação em espiga in natura, com 
54 grãos inteiros e coloração amarela, sem palha e sem cabelo integro, sem podridão 2.000 R$ 0,98 R$ 1.960,00 1 

e sem fungos. Fresco, para consumo imediato. Não deverá apresentar danos 

Ovo in natura, de galinha, branco, grande, pesando no mínimo 55 gramas por 
34.560 unidade, isento de sujidades, fungos e substancias toxicas, - - - 

56 
Pão queijo, apresentação congelado, tamanho médio, sabor queijo, prazo validade 

1.500 R$ 3,50 R$ 5.250,00 2 180 dias, ingredientes tipo gourmet, sem glúten 

Pimentão verde - extra, fresco e íntegro tamanho médio e coloração uniforme. 
57 Não deverá apresentar danos de origem física ou mecânica que afete sua 1200 R$ 3,99 R$ 4.788,00 1 

aparência.  

Polpa de fruta, sabor acerola, composto liquido extraído pelo esmagamento das 
58 partes comestíveis de frutas carnosas, apresentação na forma, polpa de fruta 2.040 R$ 5,42 R$ 11.056,80 2 

congelada, qualidade liquida obtida da fruta madura e sa 

59 Queijo, origem de vaca, variedade minas, tipo fresco, apresentação peça 450 - - - 

60 Quiabo extra - liso, fresco e íntegro. Tamanho e coloração uniforme. Não deverá 
440 

1 

apresentar danos de origem física ou mecânica que afete sua aparência. - - 
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61 
Sorvete, sabor diversos, temperatura conservação 15 	c, aplicação sobremesa, 1.000 R$ 15,90 R$ 15.900,00 2 
ingredientes agua, açúcar e frutas naturais 

62 Suco, apresentação polpa congelada, sabor manga, tipo natural 2.040 R$ 10,30 R$ 21.012,00 2 

Vagem macarrão, ia  qualidade, livre de pragas e doenças, sem danos fisicos e 
63 mecânicos oriundos no manuseio e transporte, e estar em perfeitas condições de 700 - - - 

conservação  

64 
Verdura in natura - cebola roxa fresca, selecionada, de primeira qualidade, integra 

1000 e firme, grau de evolução completa do tamanho, isento de sujidades. - - - 

65 Verdura in natura - verdura in natura, tipo acelga, espécie comum 500 R$ 4,50 R$ 2.250,00 

Verdura in natura - verdura in natura, tipo alface, espécie americana/crespa/lisa, 
66 aplicação alimentação humana, características adicionais orgânico, apresentação 4.000 - - - 

200 a 400  

67 Verdura in natura, pimenta, de cheiro, culinária em geral 500 - - - 

Verdura in natura, tipo cebolinha, aplicação culinária em geral, características 
68 adicionais 	ia  qualidade/folha verde vivo/sem fungos., tipo embalagem saco 600 - - - 

plástico, peso médio de 1 kg  
Verdura in natura, tipo coentro, aplicação culinária em geral, características 

69 adicionais 	ia  qualidade/folha verde vivo/sem fungos., tipo embalagem saco 400 - - - 

plástico, peso médio de 1 kg  

70 Verdura in natura, tipo couve, espécie comum/manteiga 500 - - - 

ir
RÁ  MEM 

1• 
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71 Verdura in natura, tipo espinafre, espécie comum 300 - - - 

72 
Verdura in natura, tipo repolho verde, espécie comum, aplicação culinária em 
geral 

700 R$ 3,99 R$ 2.793,00 

73 Verdura in natura, tipo repolho, espécie roxo 300 - - - 

74 Verdura in natura, tipo rúcula, espécie comum 300 - - - 

1.Adjudico a presente Licitação para o exercício de atividade de apoio acima indicada. 
2. Declaro para fins do disposto no Inciso IV do art. 43, da Lei no 8.666, de 21 Jun 1993, que o preço adjudicado está compatível 

com o valor de mercado avaliado pela SPU (Secretaria de Patrimônio da União). 

Montes Claros - MG, 20 de maio de 2020. 

WAGNER DÊ SOUZA COUTINHO - ST 
Pregoeiro 

i .r 
ROGER VIEIRA DE CASTRO- 30  5g 

Membro da Equipe de Apoio 

PAOLA PIMENTELLVES COSTA 30  5g 
Membro da Equipe de Apoio 

5 LL 
ALEXANDRE SOUZA SILVA - CB 

Membro da Equipe de Apoio 
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